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நாட்ைட முடக்கும்

அவசியம் கிைடயாது!
ெகாவிட் ெபருந்ெதாற்று

உருவாக்கிய ெநருக்கடி!

இைணப்பு
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இைணப்புஇைணப்புஇைணப்புஇைணப்பு
இலவச

யாழ்ப்பாணத்தில 13 க்கு ஆதரவாயும் 
எதிராயும் ஏட்டிக்கு ேபாட்டியா  ஊர்வலங்கள், 
ஊடக மாநாடுகள்,  ேபாராட்டங்கள் எண்டு 
நடக்குது பாத்தியேல...

பாத்ேதன், அதில ெபரிய பகிடி என்-
னன்டா உதுகல்ல கலந்து ெகாள்ளுற 90 
வீதமானைவக்கு 13, 13 பிளஸ்  எண்டு 
ெசான்னா என்னெவண்ேட ெதரியாதாம்...!!!

�க்கல் �ராச்சா�

முன்ெனாரு காலத்�ல் த�ழர் �டுதைலக் கூட்ட� 
என்றால் ெதன்பகு� அர�யல் வட்டாரத்துக்கு ஒரு �ம்ம-
ெசாப்பனமாக இருந்த கட்�யாகும். பாராளுமன்றத்�ேல 
எ�ர��ல் இருந்து அக்கட்� அங்கத்தவர்கள் எழுப்பும் ேகள்-
�களுக்கு ப�ல�க்க மு�யாது �ணறும் அரசாங்கத்�லுள்ள 
அைமச்சர்கள் பலரும் இவர்களுடன் சமரசமாக ேப� சாமர்த்-
�யமாக ெசயல்பட்ட சம்பவங்கள் ஒருகாலத்�ல் ப�வுகளாக 
இருந்தன.

சட்டவல்லுனர்கள் பலைரயும் ெகாண்�ருந்த அந்தப் பாரம்-
ப�ய கட்��ன் இன்ைறய �ைல ப�தாபத்�ற்கு�யதாக மா�-
�ருப்பது ேவதைனக்கு�ய �டயமாகும்.

முப்பது வருடகால ெகா�ய யுத்தம் த�ழ் மக்களது ெபாரு-
ளாதாரம் மற்றும் அவர்களது வரலாற்ைற மட்டுமல்ல த�ழர் 
�டுதைலக் கூட்ட� ேபான்ற பாரம்ப�ய கட்�க�ன் ெசல்-
வாக்ைகயும், த�த்துவத்ைதயும் ேகள்�க்கு�யாக்�  �ட்ேட 
நந்�க்கட�ல் மூழ்�ப் ேபானது.

�டுதைலப்பு�களால் ஐந்து த�ழ் கட்�க�ன் கூட்ட�-
யாக  உருெவடுத்த த�ழ் கூட்டைமப்�ல் ஒன்றாக இருந்த 
த�ழர் �டுதைலக் கூட்ட� அதன் த�த்துவத் தன்ைமயால் 
அந்தக் கூட்டைமப்�ல் ெதாடர்ந்து அங்கம் வ�க்க மு�யாமல் 
த�த்துச் ெசல்ல ேந�ட்டது.

�டுதைலப் பு�களும் அதன் தைலவர் ேவலுப்�ள்ைள 
�ரபாகரனும் ெசய்துவந்த �ல மக்கள் �ேராத ெசயற்பாடு-
கைள �மர்�த்த காரணத்�னால் த�ழர் �டுதைலக் கூட்ட� 
கூட்டைமப்��ருந்து த�ைமப்படுத்தப்பட்டது. அன்று த�-
ைமப்படுத்தப்பட்ட த�ழர் �டுதைலக் கூட்ட� இன்று வைர 
த�ழ் அர�ய�ல் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட ஒரு கட்�-
யாக மக்கள் மன�ல் ப�வு ெசய்யப்பட்டது.
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பாரம்பரிய தமிழ் கட்சியின் 
இன்ைறய பரிதாப நிைல
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வருடாந்த ெகால்ப்
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நீச்சல் உைடயில் 
மாஸ்டர் பட நடிைக!

லேக்ஹவுஸ் ப�ொதுநேப�ணியின் தகவல்

க�ொவிட் க�ொற்றிலிருந்து 
முழுமையான பாதுகாப்பு பபற பூஸ்டர் 
தடுப்பூசிமய பபற்றுக் பகாள்ளவும்...

ெதா�ல் வாழ்க்ைக�ல் �றைமகைள வளர்த்துக் 
ெகாள்ள ேவண்�ய கடைம இளம் உத்�ேயாகத்தர்-
களுக்கு உண்டு என ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜ-
பக் ஷ  ெத��த்துள்ளார்.  

கட்டுநாயக்க�லுள்ள இலங்ைக �மானப்பைட 
தளத்�ல் ேநற்று முற்பகல் இடம்ெபற்ற �மானப்-
பைட அ�கா�க�ன் ெவ�ேயறும் அ�வகுப்�ல் 
கலந்து ெகாண்டு உைரயாற்றும் ேபாேத ஜனா�-
ப� இவ்வாறு ெத��த்துள்ளார்.  மூன்றைர முதல் 
நான்கைர வருட காலப்பகு��ல் ஆறு ��வுக�ன் 
�ழ் ப�ற்�கைள �ைறவு ெசய்த 153 
ெகடட் உத்�ேயாகத்தர்கள் ேநற்று 

குமாருக்கு மாைவ சாட்ைட

ஒரு கட்� எமக்கு எ�ராக �ரசாரம் ெசய்-
வதாக �ைனத்து, த�ழ் மக்கைள குழப்புவ-
தற்காக ேபர�கைள ஏற்பாடு ெசய்துள்ளது 
என இலங்ைக த�ழரசுக் கட்��ன் 
தைலவர் மாைவ ேசனா�ராஜா

தமிழ் மக்கைள 
குழப்பேவ ேபரணி

கல்�யைமச்�ன் ெசயலாளர் அ��ப்பு
க.ெபா.த உயர்தரப் ப�ட்-

ைசைய ெபப்ரவ� (07-02-2022) 
முதல் 2,439 ப�ட்ைச �ைலயங்க-
�ல் நடத்துவதற்கான அைனத்து 
ஏற்பாடுகளும் பூர்த்�யைடந்துள்-
ளதாக கல்� அைமச்�ன் ெசயலா-
ளர் ேபரா��யர் க�ல ெபேரரா 
ெத��த்துள்ளார்.

ேமலும், கடந்த ஓகஸ்ட் மாதம் ப�ட்ைசைய 
நடத்த �ட்ட�டப்பட்�ருந்த ேபா�லும், 
ெகாேரானா ெதாற்று பரவல் காரணமாக

G.C.E (A/L) பரீட்ைச
திட்டமிட்ட திகதிகளில்

ெ த ற் கு 
அ � ே வ க 
ெநடுஞ்சா-
ை ல �ன் 
ெ வ � -
வ ட் ட 
பாைத�ன் 
க டு ெ வ ல 
முதல் கடவத்ைத வைர�லான பாைத�ல் 
ேநற்று  அ�காைல ெலா� ஒன்று �பத்துக்-
குள்ளான�ல் இருவர் உ��ழந்துள்-
ளதாக ெபா�ஸார்

ெதற்கு அதிேவக
வீதியில் விபத்து

சமூக வைலயைமப்பு �ஷ�க�டம் ேபாப் ேகாரல்
ெகாேரானா தடுப்பூ� பற்�ய தவறான தக-

வல்கைள பரப்புேவாைர ேபாப் ஆண்டவர் 
�ரான்�ஸ் கண்�த்துள்ளார்.

ெகாேரானா ெதாற்றுக்கு எ�ராக வ�-
ைமயான ேபராயுதங்களாக தடுப்பூ�கள்-
தான் உள்ளன. ஆனால் அந்த தடுப்பூ�கள் 
பற்� தவறான தகவல்கைள பரப்புவது 
உலகள�ல் ெதாடர்�றது. இந்த தருணத்-
�ல் ெகாேரானா ெதாற்று ெதாடர்பான தவறான தகவல்கைள 
எ�ர்த்துப் ேபாராடுவதற்கு உண்ைம, ச�பார்ப்பு வைல-
யைமப்ைப கத்ேதா�க்க பத்��ைகயாளர்கள் 

தடுப்பூசிகள் குறித்து தவறான
தகவல்கைள பரப்ப ேவண்டாம்

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

பயங்கரவாத யுத்தத்ைத  ேதால்�யுறச் ெசய்து நாட்டு மக்-
க�ன் உ�ர்கைளப் பாதுகாத்தைதப் ேபான்று உலகளா�ய 
ெபருந்ெதாற்ைற ேதால்�யுறச் ெசய்து  மக்கள் உ�ைரப் 
பாதுகாக்கும் சவாைல ெவற்� ெகாண்டுள்ளதாக சுகாதார 
அைமச்சர் ெகஹ�ய ரம்புக்ெவல்ல ேநற்று ெத��த்தார்.

அன்று பயங்கரவாதத்ைத ேதால்�யைடயச் ெசய்த  
சவாைல ெபாறுப்ேபற்ற ம�ந்த ராஜபக் ஷ�ன் வ�காட்-
டைல ெபற்றுக் ெகாண்டுள்ள தற்ேபாைதய ஜனா�ப� 
ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ, ெகாேரானா ெதாற்ைற 
ேதாற்க�க்கும் சவாைல ெவற்�கரமாக

மக்களின் உயிர்கைள பாதுகாக்கும்
ெசயற்பாட்டில் அரசாங்கம் ெவற்றி

பயங்கரவாத யுத்தத்ைத ெவற்�ெகாண்டது ேபான்று

தடுப்பூ� �ட்டத்�ன் ஒருவருட பூர்த்� ைவபவத்�ல் அைமச்சர் ெகஹ�ய

மக்கைள ��ப்பாக இருக்க ேகா�க்ைக
நாட்�ல் �ண்டும் ெகாேரானா 

ெதாற்று அ�க�த்துவரும் 
�ைல�ல், நாட்ைட முடக்குவது 
இதற்கு �ர்வாகாது என சுகாதார 
ேசைவகள் ப�ப்பாளர் நாயகம், 
�ேசட ைவத்�ய �புணர் ேஹமந்த 
ேஹரத் ெத��த்துள்ளார்.

ெகாேரானா ெதாற்று �கேவ-
கமாக பரவுவதன் காரணமாக 
நாட்ைட முடக்��டுமாறு பல்ேவறு தரப்�ன�டம் 
இருந்தும் த�நபர்க�ட�ருந்தும் அரசாங்கம் மற்றும் 
சுகாதார அைமச்சுக்கு ேகா�க்ைககள்

நாட்ைட மீண்டும் முடக்குவது
பிரச்சிைனக்கு தீர்வாகாது

இளம் எம்.�க்களுக்கான �ருது  

�றந்த இளம் பாராளுமன்ற உறுப்�ன-
ருக்கான 2021ஆம் ஆண்டுக்கான �ருது 
த�ழ்த் ேத�யக் கூட்டைமப்�ன் 
மட்டக்களப்பு மாவட்ட 

2021 சிறந்த எம்.பியாக  
சாணக்கியன் ெதரிவு

ேபாைதப் ெபாருள் 
ெதாடர்�ல் ச�யான தக-
வல்கைள வழங்கும் நபர்-
களுக்காக பணப்ப�சு 
வழங்கப்படவுள்-
ளதாக ெபா�ஸ் 

ெபாலிஸாருக்கு தகவல்
வழங்கினால் பணப்பரிசு  

தரம் ஒன்�ற்கு �ள்ைளைய அனும�ப்பதற்காக 
1.5 �ல்�யன் ரூபா இலஞ்சம் ெபற்ற பாணந்துைற 
�ரேதசத்�ல் உள்ள �ரபல பாடசாைல 

ஒன்�ன் அ�பைர இலஞ்ச 
ஊழல் �சாரைண 
ஆைணக்குழு

இலஞ்சம் வாங்கிய
அதிபர் ஒருவர் ைகது

�ன �ஞ்ஞா�களால் 
�ேயாேகாவ் (NeoCov) 

என்ற பு�ய ைவரஸ் கண்டு��க்கப்பட்டுள்-
ளதாக உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் 
(WHO) அ��த்துள்ளது.

சீனாவில் மற்றுெமாரு
ைவரஸ் கண்டுபிடிப்பு

காணாமல் ேபாேனாரது பிரச்சிைனக்கு
தீர்வு காண அரசுடன் ேபச ேவண்டும்

ேபாராட்டங்கள் மூலம் எ�ர்பார்க்கும் இலக்ைக அைடய மு�யாது; ேபாைதப் ெபாருள் கடத்தல் ெதாடர்பில்

ெகாழும்பில் அதிகாரிகள் அதிரடி

WHO ேநற்று அறிவிப்பு
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யாழ். நடமாடும் ேசைவ�ல் �� அைமச்சர் அ� சப்� ெத��ப்பு

அரசுடன் ேபசமுன்வந்தால் அதற்கு�ய 
�ர்ைவ �ச்சயம் ெபற்றுத்தருவதாகவும்

அைமச்சர் அ� சப்� உறு�ய�ப்பு

யாழ்.�ேசட, யாழ்.குறூப்,                                
wபருத்�த்துைற �ேசட �ருபர்கள் 

ேபாராட்டங்கைள நடத்துவதன் மூலம் 
காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடா�ன் �ரச்�ைனக்கு 
�ர்ைவப் ெபற்று �டமு�யாது. தமது �ரச்�-
ைனக்கு �ர்வு ேவண்டுமாக இருந்தால் அரசு-

டன் ேப�னால் அதற்கு�ய �ர்ைவப் ெபற்றுக் 
ெகாடுக்க மு�யுெமன ��யைமச்சர் ஜனா�ப� 
சட்டத்தர� அ� சப்� ெத��த்துள்ளார். 

யாழ்ப்பாணத்�ல் ேநற்று நைடெபற்ற 
��யைமச்�ன் 'Access to Justice' நடமாடும் 
ேசைவைய ஆரம்�த்து ைவத்து  
ஊடகங்களுக்கு கருத்து ெத��க்கும்

இருவர் ஸ்தலத்�ல் ப�

ெதாழில்முைற வாழ்க்ைகயில்   
திறன்கைள வளர்ப்பது அவசியம்
�மானப்பைட அ�வகுப்�ல் 
ஜனா�ப� ெத��ப்பு
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ேலக்ஹவுஸ் �றுவனத்தால் அச்�ட்டு ெவ��டப்படும் கம்பைள நகர சைபக்கான உத்�ேயாகபூர்வ மாத இதழ் 'கங்க ��புர 
வருண' ெவ��ட்டு ைவபவம் (28) கம்பைள நகரசைப மண்டபத்�ல் நைடெபற்றது. ேலக்ஹவுஸ் �றுவனத்�ன் ஆ��யர் �ட 
ப�ப்பாளர் தர்ம� கா�யவசம், கம்பைள நகர�தா சமந்த அருண குமார�டம் ைகய�ப்பைதயும் அரு�ல் ெசயற்பாட்டுப் 
ப�ப்பாளர் க�ஷ்க �தாரன, �றுவனத்�ன் முகாைமத்துவ ஆ��யர் சமந்த கருணாரத்ன ஆ�ேயாைரயும் படத்�ல் காண்க.

கலாசார அலுவல்கள் �ைண-
க்களத்�ன் ஏற்பாட்�ல் கைல 
�றுவனங்களுக்�ைட�லான 
நடனம்- இைச அரச �ருது �ழா 
2019, மஹரகம இைளஞர் 
ேசைவகள் மன்றத்�ல் அண்ைம-
�ல் நைடெபற்றது. �கழ்�ல் 
வவு�யா " �ருத்�ய �ேஹதன 
நுண்கைலக்கல்லூ�" மாண�கள் 
அ�பர் �ரும� சூ�யயா�� �ர�-
ங்கம் ெந�யாழ்ைக�ல் வழங்�ய 
�றப்பு நடன �கழ்ைவ காணலாம்.

இந்தியாவின் 73ஆவது குடியரசு தின நிகழ்வில்..
 இந்�யா�ன் 73ஆவது கு�யரசு �னத்ைத முன்�ட்டு 
இந்�ய இல்லத்�ல் கடந்த 26 ஆம் �க� காைல நைடெப-
ற்ற ேத�ய ெகா�ேயற்ற �கழ்�ல், நாட்�ய கலா மந்�ர் 
மாண�கள் அ�பர் கலாசூ� வாசு� ெஜக�ஸ்வரன் ெந�-
யாழ்ைக�ல் வழங்�ய நடன�கழ்ைவ காணலாம். 

யாழ். ெப�யபுலம் மகா �த்�யாலயத்�ல் கல்� கற்கும் மாண-
வர்களுக்கு பூம�யம்மா அறக்கட்டைள�ன் இலங்ைகக்கான 
தைலவரும் ேதேசாதயத்�ன் யாழ். மாவட்ட தைலவருமான லயன் 
கலா�� நா.தேனந்�ரன் ேஜ.�.�ன் ேபரனா�ன் 06ஆவது �-
றந்தநாைள முன்�ட்டு ேமற்ப� பாடசாைல�ல் கல்� கற்கும் 
ஆண்டு ஐந்துக்குட்பட்ட மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் 
ைகய�க்கப்பட்டன. 

இலண்டன் த�ழ் இலக்�ய �றுவகமும் 
இலங்ைக த�ழ் இலக்�ய �றுவகமும் 
இைணந்து நடாத்தும் இரா. உதயணன் இலக்-

�ய �ருது �ழாவும் ஊடக�யலாளர் ேக. 
ெபான்னுத்துைர�ன் அகைவ 70 நூல் ெவ�-
�டும். ெகாழும்புத் த�ழ்ச் சங்கம் �ேநாதன் 
மண்டபத்�ல் ேபரா��யர் வ. மேகஸ்வரன் 
தைலைம�ல் எ�ர்வரும் ெபப்ரவ� 6ஆம் 
�க� ஞா�ற்றுக்�ைம மாைல 4.00 ம�க்கு 
நைடெபறும்.  

முதன்ைம �ருந்�னராக ேபரா��யர் சபா. 
ெஜயராசா �றப்�க்க, புரவலர் ஹா�ம் உமர் 
முன்�ைல�ல் நைடெபறவுள்ள இந்�கழ்-
�ல் ேபரா��யர் ேசா. சந்�ரேசகரம், உடுைவ 
எஸ். �ல்ைலநடராசா, �.ஞானேசகரன், ஐ. 
இராசரத்�னம் ஆ�ேயார் ெகளரவ �ருந்�ன-
ராக கலந்து �றப்�ப்பார்கள்.  

�. �ருஞாவுக்கரசு, ைவத்�ய கலா�� நா. 
நவ�தன் அ. ைவத்��ங்கம் ஆ�ேயார் �றப்பு 

�ருந்�னராகவும், ஊடக �ருந்�-
னர்களாக ஆர். �ரபாகரன், ஆர். 
�வராஜா, எஸ் �கஜன், ேரணுகா 
�ரபாகரன், ேத. ெசந்�ல்ேவலவர், 
�. தனபால�ங்கம் ஆ�ேயார் 
கலந்துெகாள்�ன்றனர்.   

�ருதுெபறும் பைடப்பா�கள்  :
�ன்னத்தம்� � இராம�-

ருஷ்ணா,   �ரும� கமலநாய� 
� இராம�ருஷ்ணா ஞாபகார்த்த 
�ருது நாவல்  : 'மூங்�லாகும் முட்-
புதர்'  �ரும� ைம�� தயாபரன்.  

டாக்டர் ேயாவான்�ள்ைள சந்-
�ரேசகரம்,  �ரும� பாக்�யம் 
சந்�ரேசகரம் ஞாபகார்த்த �ருது 
: �றுகைத 'தஞ்சம்' க. சட்டநாதன், யாழ்ப்பா-
ணம்.  

டாக்டர் எம்.என். �ஸ்கந்தராசா ஞாபகார்த்த 

�ருது : 'த�ழ் வளர்ச்� இலக்�-
யம் சங்கமும் த�ழரும்'  கலா�� 
த�ழ்ம� அகளங்கன். 

�ன்னவட்டர் ஐயம்�ள்ைள 
ஞாபகார்த்த �றந்த ஊடக�யலா-
ளர் �ருது  : �ன்னத்துைர சண்மு-
கராஜா.   

�ன்னத்தம்� �இராம�-
ருஷ்ணா, �ரும� கமலநாய�    � 
இராம�ருஷ்ணா ஞாபகார்த்த உயர் 
இலக்�ய �ருது    :    �ரும�. அன்-
னலட்சு� இராஜதுைர.

முருேகசுதம்பு, �ரும� ைதயல்-
நாய�தம்பு ஞாபகார்த்த �ருது :  
'�றகு' க�ைத - ைவத்�ய கலா�� 

தா�ம் அகமது.  
�ரு. �ரும� �ட்னர் பாப்பாத்�யம்மாள் 

ஞாபகார்த்த இன நல்லுறவு இலக்�ய �ருது  :    
�.�. சரத் ஆனந்த.   

�ரும� தவம� �வஞானம் ஞாப-
கார்த்த வாழ்நாள் சாதைனயாளர் �ருது :  
ேக.ஆர். ேட�ட், யாழ்ப்பாணம்.  

�வகா�நாத�ள்ைள �ங்காரம்-
�ள்ைள ஞாபகார்த்த �ருது :  'அயலகப் 
பைடப்பு' – க�ைத அ

ைவரமுத்து தம்�ராசா ஞாபகார்த்த 
வாழ்நாள் சாதைனயாளர் �ருது :   இரத்-
�னசபாப� மேகந்�ரன் (முல்ைல 
அமுதன்).   

கலா�� தம்�ராசா வசந்தகுமார் ஞாப-
கார்த்த ேதக�ேயாக �ைல�ல் சா�த்-
�ய சமத்ஹார உயர்�ருது : அமரர் 
�ரும� பத்மாேசாமகாந்தன்.    

இரா. உதயணன் இலக்கிய விருது விழா 2019

23வது ெகாடேக ேத�ய சா�த்�ய 
�ருது -2022 �ழாவும், ெகாடேக 
ேத�ய 2020 க்கான த�ழ் ஆக்க 
இலக்�யப்  �ர�ப் ேபாட்�க்கான 
ப�ச�ப்பு �ழாவும் ெபப்பரவ� 2 
ஆம் �க� புதன்�ழைம  �ற்பகல் 
2.30 ம�க்கு  ெகாழும்பு  07, ெபாது 
நூலகத்�ல்  நைடெபறவுள்ளது.

இந்�கழ்�ல் 23ஆவது ெகாடேக 
ேத�ய சா�த்�ய �ருது -2021க்கான  
�ருதுகளாக மல்�ைக �.குமா�ன்  
'ேவடத்தனம்'  எனும் �றுகைதத் 
ெதாகுப்புக்கும், ெவ�மைட ர�க்-
�ன்  'ஒரு நானும் இன்னும் ஒரு 
நானும்'  எனும் க�ைதத் ெதாகுப்-

புக்கும், ெமா�ெபயர்ப்பு நூலுக்-
கான �ருது �ங்களத்��ருந்து 
எம். �ஷான் ஷ�ப்   த��ல் 
ெமா�ெபயர்த்த    கத்யானா அம-
ர�ங்ஹ�ன் 'தர�-' எனும்  நாவ-
லுக்கும்,  'முதல் நூல்' நூலுக்-
கான �ரு�ைனயும் ஆ.ெல.மு. 
இர்ஷாத்�ன் 'ஒ� பூக்கும் இரவு' 

எனும் ைஹக்கூ ெதாகு�க்-
கும்  வழங்கப்படும்.

2020க்கான ெகாடேக 
ேத�ய த�ழ் ஆக்க 
இலக்�யப்  �ர�களுக்-
கான ேபாட்��ல் -�றந்த  
�றுைதத்  ெதாகுப்பாக 
ெத�வு  ெசய்ய்ப்பட்ட 
பாலரஞ்ச�  ெஜயபா-
�ன்  'ெநத்�க்காசு'  எனும் 
ெதாகுப்புக்கும், �றந்த 
க�ைதத் ெதாகு�யாக 

ெத�வு ெசய்யப்பட்ட  ஜன்� 
கபூ�ன் ' �றப்�ட  �ழ�ேல' 
எனும் ெதாகுப்புக்கும் �ருதுகள் 
வழங்கப்படும், மற்றும் ஆங்�ல, 
�ங்கள நூல்களுக்கும் �ருதுகள் 
வழங்கப்படும்.

சுதார ��கள்ப� நைடெபறும் 

�ழா மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அைழப்-
பாளர்கைள ெகாண்டு இவ்�ழா 
நைடெபறவுள்ளைம கு�ப்�டத்தக்-
கது. 
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திய அரசியலமைப்பு குறித்த கருதது 
மீண்டும் எழுந்துள்ளது. பல ்தசாப்்தஙக-
்ளாக ஒரர ்தமலப்பு மீண்டும் மீண்டும் 

ர்தான்றியுள்ளது. அரசியல்ாதிகளுகரக அர-
சியலமைப்பு ர்தம். ஒன்றுக்கான்று ைாறு-
பாடான கருததுகம்ளக ்காண்ட அரசியல கட் -
சிகள, ்தஙகளுககு ைாததிரம் ்பாருத்தைான 
அரசியலமைப்புப் பற்றி கனவு காண்கின்்றன. 
கருததுகம்ள ஒன்றிமைதது ஒருமைப்பாட் -
டிற்கு ்ரத ்தயாரிலமல. கலந்துமரயாடி முடி -
வுககு ்ரலாம். அதுர் ஜனநாயகதம்த ைதிக -
கும் எம் அமன்ருககும் இருகக ர்ண்டிய 
உயரந்்த பண்பாகும்.

கலாசாரம், ை்தம், ஒழுககம் பற்றி மிக 
உயர்ாக எண்ணும் எம்மிமடரய ஒற்றுமை 
இலமல. அண்மைககால ்ரலாற்றில அரசிய-
லமைப்புககான கலந்துமரயாடலகள காலத-
ம்தயும் ைற்றும் ்ாரதம்தகம்ளயும் விரயைாக -
கிய முயற்சியாகர் முடிவு ்பற்றுள்ளன.

ைககளுககும் பிரச்சிமனகள உள்ளன. அது 

அரசியலமைப்மப பற்றிய்தலல. ்தற்ரபா-
துள்ளது ்பாரு்ளா்தார சிரைஙகள பற்றிய 
பிரச்சிமனக்ளாகும். அரசியலமைப்பின் 
மூலம் பிரச்சிமனகம்ளத தீரகக முடியு-
ைானால, 1994 ஆம் ஆண்டு ்்தாடக-
கம் இன்று ்மர உள்ள அரசியலமைப்பு 

ைற்றும் திருத்தஙகளின் பலனாக நாடு ்சாரக -
கைாக ைாறியிருகக ர்ண்டும். அன்்றாட 
்ாழகமகமய நடதது்ர்த ைககளுககுள்ள 
பிரச்சிமனயாகும். ்ாழகமகச் ்சலவு அதிக-
ரிததுள்ளது. அததியா்சிய ்பாருட்கள ைற்றும் 
ரசம்கள ்தட்டுப்பாடாகவுள்ளன. ்காவிட் 
்்தாற்றின் காரைைாக ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சிமன 
என்பது இரகசியைான விடயைலல. ்தற்ரபா -
துள்ள நிமலமையில பிளம்ளகளின் எதிரகா-
லம் ரகளவிககுறியாகியுள்ளது. நிகழகாலததில 
ைாததிரம் அலல, எதிரகால பரம்பமரககும் 
தீரவு அ்சியைாகும். பாதிககப்பட்ட இடஙகம்ள 
சரியாக அறிந்து முடி்்டுகக ர்ண்டியது இந் -
நாட்டு ்பாதுைககளின் பிரதிநிதிகளுககுரிய 
்பாறுப்பாகும்.

பாராளுைன்்ற கூட்டத்்தாடமர ஆரம்பிதது 
ம்த்த ஜனாதிபதி ரகாட்டாபய ராஜபக்ஷ, நிபுைர-
கள குழு ்்ான்று அரசியலமைப்பு கட்டமைப்பு 
ஒன்ம்ற ்தயாரிககும் நட்டிகமகயில ஈடுபட்டுள-
்ள்தாகவும் அ்தமன அமைச்சரம்யில ைற்றும் 

பாராளுைன்்றததில சைரப்பிககவுள்ள்தாகவும் 
கூறியுள்ளார. ஜனாதிபதியின் ்காளமகப் பிரக-
டன ைற்றும் அ்ரின் திட்டஙகளில உள்ள எதிர-
கால நட்டிகமக புதிய அரசியலமைப்பு பற்றிய 
கருதம்த ் ்தரிவிகக அழுத்தம் ் காடுககப்பட்டுள-
்ள்தாக புரிந்து ்காள்ள முடியும்.

உண்மையான நிமலமை அது்லல. ைகக-
ளுககு ்தஙக்ளது ்ாழகமக மும்றமய ைாற்றிக 
்காள்ள ர்ண்டிய ர்தம் உள்ளது. அரசிய-
லமைப்புககுப் பதிலாக மிகவும் தி்றமையான 
நபரகம்ளக ்காண்டு ்பாரு்ளா்தாரதம்த சீரப-
டுதது்து முககியைாகும். கடுமையான முடிவு-
கம்ள எடுதது அபிவிருததி நட்டிகமககம்ள 
விமரவுபடுத்த ர்ண்டும். ர்மல்ாய்ப்பு-
கம்ள உரு்ாககு்தல ைற்றும் ்ருைானதம்த 
்பறும் ்ழிகம்ள ஏற்படுதது்து அ்சியைா-
கும். ்காழும்பு தும்றமுக நகர நமடபாம்த 
பற்றி சா்தாரை ைககள காட்டும் அககம்ற 
இ்தற்கு ஒரு உ்தாரைைாகும். ஆயிரககைககான 
ைககள அஙகு ்ருமக ்தந்துள்ளாரகள. கண்டி 
அதிர்க பாம்தயின் ஒரு பகுதி தி்றககப்பட்டவு-
டன் அப்பகுதிமய பாவிகக முன்்ந்்த்ரகளின் 
எண்ணிகமக இன்்னாரு உ்தாரைைாகும். 
ரயில ர்மலநிறுத்ததம்தத ்்தாடரந்து கருதது 
்்தரிவித்த பயணிகள, திமைகக்ளதம்த ்தனி-
யாரையப்படுததி சி்றந்்த ரசம்மய ்பற்றுக 

்காடுகக ்ற்புறுததியுள்ளாரகள. ்டககு, கிழக-
கில ்ாழும் ைககளின் குரலும் எைககு முககிய-
ைானது. அ்ரகள பல ்தசாப்்தஙக்ளாக யுத்தத-
்தால பாதிககப்பட்ட்ரகள. புதிய ்ாழகமகமய 
எதிரபாரககின்்றாரகள. பாம்த அபிவிருததி, புதிய 
மகத்்தாழில ைற்றும் திட்டஙகள அ்ரகளின் 
ரகாரிகமகக்ளாக உள்ளன.

இருப்பு ைற்றும் அபிவிருததி ்்தாடரபாக 
ர்்றான கருதது ்டககு, கிழககு ைககள பிரி-
வினருககு உள்ளது. ைககள கருததுககளுககு 
பதிலாக எைககு ்்தரி்து இமடயிலுள்ள அரசி-
யல்ாதிகளின் குரலாகும். அரசியல்ாதிகள 
ரகட்பது அதிகாரதம்தயும் ைற்றும் ப்தவிகம்ள-
யும் எனத ்்தரிகின்்றது. நாட்டில முன்ம்ககப்-
படும் ரயாசமனகளில ்தஙகளுமடய இருப்மப 
உறுதி ்சய்து ்காள்்தற்கு பதிலாக சர்ர்தசத-
தில கருத்்தான்ம்ற ஏற்படுததி நிமலமைமய 
சிககலாகக சில அரசியல ்தமல்ரகள ்தயார. 
சர்ர்தசததில ர்று நாடுகளிடமிருந்து எைககு 
தீரவுகள கிமடககாது. அமனதது நாடுகளுரை 
ஒரர ைாதிரியான புதிய சமூக நிமலமைககு 
இமரயாகியுள்ளன.

்தற்ரபாதுள்ள கட்டமைப்மப ஆராய்ந்்தால 
்்தரிய்ரும் முககிய காரைம் ஒன்றுள்ளது. 
ைககள ர்ண்டு்து ஒன்று, அரசியல ்தமல-
்ரகளின் ரநாககம் ர்்்றான்று. ஊடகஙகளி -

லும் கூட இந்்த இரண்டு பககஙகள குறிததும் 
வி்ா்தஙகள, இமைப்புகள ஏற்படுத்தப்படு-
்திலமல. நாம் குழப்பைான ஒரு நிமலமை-
யிலிருந்து இன்னு்ைாரு குழப்பததிற்ரக பய -
ணிககின்ர்றாம். இ்தன் பலமன நாம் காைக 
கூடிய்தாக உள்ளது. ைககளுககு அரசியரல 
ர்ண்டாம் என்்ற நிமலமை உரு்ாகியுள்ளது. 
அரசியல்ாதிகள மீது ்காண்ட நம்பிகமக 
கும்றந்துள்ள்தாகத ்்தரிகி்றது. அரசியல்ாதிக-
ளுடன் ் நருஙகிய சமூகத ்தமல்ரகள ைற்றும் 
ை்தத ்தமல்ரகளுககும் அந்்த நிமலமை ஏற்-
பட்டுள்ளது ்்தளி்ாகி்றது.

அமன்ரும் ஒப்புக்காள்ளக கூடிய அரசிய -
லமைப்மப ைாததிரைலல ்தற்ரபாம்தய அபிவி -
ருததித திட்டஙகள ்்தாடரபாகவும் ்பாது்ான 
ஒருமைப்பாட்மட ஏற்படுததிக ்காள்ள ர்ண் -
டியது அ்சியைாகும். அ்தன் மூலம் நீதிமயயும் 
நியாயதம்தயும் ரகளவிககுள்ளாககலாம். ்தற்-
ரபாதுள்ள ்பாரு்ளா்தார ைற்றும் சமூக பிரச்சி-
மனகளுககு ்ரைைான பதில இலமல. நீலம், 
பச்மச, சி்ப்பு அலலது ர்று எந்்த்்ாரு 
நி்றத்தாலும் ்தற்ரபாது உலகில காைப்படும் 
்பாரு்ளா்தார ரகாட்பாட்டுககு அப்பால ்சலல 
முடியாது.

்தமிழில: வீ.ஆர. ்யலட் 

உண்மையான பிரச்சி்ன புதிய அரசியல்மைப்பலல!
மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மைலரும் யுகத்திற்கு 
புதியத�ார் வடிவம்

தக: ஒன்ப�ாவது                     
்பாராளுமைன்றத்தின                                  

இரண்ாவது கூட்த் 
த�ா்்ர ஆரம்பித்து 
்வத்� ஜனாதி்பதி, நாடு                
எதிர்தகாள்ளும் சவாலக்ை தவற்றி                                                      
தகாள்வ�ற்கு ்பாராளுமைன்றத்திற்கு                                         
உள்தையும் தவளிதயயும்                            
ஒனறி்ையுமைாறு அ்னத்து                                                                        
உறுபபினர்களுக்கும் அ்ைபபு           
விடுத்�ார். இது்பற்றி உஙகள் கருத்து 
எனன?

பதில்: ஜனாதிபதி பாராளுைன்றத்தில் மிக 
முக்கியைான உமரமய ஆற்றினார். பயஙகர -
வாதத்மத ததாற்கடிபபதற்கு எடுக்கபபட்ட 
முயற்சிகமைப தபாலதவ, நாடு எதிர்தநாக் -
கும் தற்தபாமதய நநருக்கடிமய சைாளிக்க 
அமனவரும் மகதகார்க்க தவண்டியதன 
அவசியத்மத அவர் வலியுறுத்தினார். ைக்க -
மைப பிரதிநிதித்துவபபடுத்தும் அரசியல் 
கடசிகள் என்ற ரீதியில், நாடு நிமலதப்றான 
மும்றயில் முனதனாக்கிச் நசல்வதற்கு ஏற்்ற 

சூழமல உருவாக்க தஙகமை அர்பபணிக்க 
தவண்டியது அவற்றின பிரதான நபாறுபபா -
கும்.

நகாவிட-19 நதாற்றுதநாயால் நாடு சமூக 
ரீதியாகவும் நபாருைாதார ரீதியாகவும் 
பினனம்டமவச் சந்தித்துள்ைது. அவுஸ்தி -
தரலியா தபான்ற நாடுகளில் சுபபர் ைார்க் -
நகடடுகளில் உணவுகள் கிம்டபபதில்மல. 
சமீப காலைாக, எரிநபாருமைப நப்ற இங -
கிலாந்தில் நபரும் வாகனஙகள் வரிமசயில் 
நிற்கின்றன. இதததபால் எல்லா நாடுகளும் 
சில நநருக்கடிகமை சந்தித்து வருகின்றன. 
தவறுபாடுகள் இனறி நாம் அமனவரும் 
ஒற்றுமையாக இருந்தால், நாடு எதிர்தநாக் -
கும் தற்தபாமதய சவால்கமை நவற்றி 
நகாள்ை முடியும் எனபமததய ஜனாதிபதி 
தனது உமரயில் நதளிவாகச் சுடடிக் காடடி -
னார்.

முனனாள் சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய 
ைற்றும் 13 ஐ.தத.க எம்.பிக்கள் அப -
தபாமதய அரசாஙகத்து்டன மகதகார்த் -
தது பயஙகரவாதத்மத ததாற்கடிபபதற்கு 
நபரும் பலைாக அமைந்தது. நபாறுபபுள்ை 
அரசியல்வாதிகளும், தாயநாடம்ட தநசிப -
பவர்களும் நநருக்கடியான சூழ்நிமலயில் 
ஒனறிமணந்து நசயற்ப்ட முடியும். எதிர்க் -
கடசி அரசியல்வாதிகள் எபபடி நசயல்படு -

வார்கள் எனபமத நாம் நபாறுத்திருந்துதான 
பார்க்க தவண்டும்.

தக: முனனாள் ஜனாதி்பதி ்மை-
த்திரி்பால சிறிதசன அரசா-

ஙகம் த�ா்ர்பில சில சர்ச்்சக்குரிய 
கருத்துக்ை தவளியிடடு வருகி-
ன்றார். எவவா்றாயினும், அரசாஙக-
த்தில இருந்து விலகுவ�ற்கான 
உ்னடித் திட்ம் எதுவும் �மைக்கு 
இல்லதயனவும், ஆனால த�ா-

்ர்ந்தும் முக்கியமைான தகள்விக்ை 
எழுபபுவ�ாகவும் அரசாஙகத்தின 
கூடடுப ்பஙகாளியான ஸ்ரீலஙகா சு�-
ந்திரக் கடசி த�ரிவித்துள்ைது. இது 
்பற்றி நீஙகள் கருத்து த�ரிவிக்க 
விரும்புகிறீர்கைா?

பதில்: மைத்திரிபால சிறிதசனவு்டன 
நதா்டர்பும்டய எவருக்கும் வாக்களிக்க 
தவண்்டாம் என பாராளுைன்றத் ததர்தலின 
தபாது நான கூறிதனன. மைத்திரிபால சிறி-
தசனமவப பற்றி எனக்கு நன்றாகத் நதரியும் 
எனபதால்தான அவவாறு நதரிவித்ததன. 
அவர் ஒரு பாசாஙகுத்தனைான ைற்றும் சந் -
தர்பபவாத அரசியல்வாதி. அரசாஙகத்தில் 
இருந்து விலகும் நாளுக்கு முனனர் ஊ்டகங-
களுக்கு கருத்துத் நதரிவித்த அவர், தனக்கு 
விலகும் தயாசமன இல்மல எனறும், தான 
ஸ்ரீலஙகா சுதந்திரக் கடசியின நபாதுச் நசய -
லாைர் எனறும் கூறினார். அவவாறு கூறி 
24 ைணி தநரத்திற்கு முனனர் அரசிலிருந்து 
விலகி விட்டார்.

அவர் ஒரு சந்தர்பபவாத அரசியல்வாதி 
எனபதால் அவரு்டன நாம் அரசியல் 
நசயயதவா, அவமர நம்பதவா முடியாது. 
க்டந்த நபாதுத் ததர்தலில், ஸ்ரீலஙகா சுதந்-

திரக் கடசியின பாராளுைன்ற உறுப-
பினர்கள் அமனவரும் நபாதுஜன 
நபரமுனவு்டன மகதகார்த்ததன 
மூலம் பாராளுைன்றத்திற்கு நதரிவு 
நசயயபபட்டனர். அவர்கள் ஐ.தத.
கவில் இமணந்திருந்தால், அவர்கள் 

நதரிவு நசயயபபடடிருக்க ைாட -
்டார்கள். அந்த தநரத்திலும் சந்-
தர்பபவாத முடிமவ எடுத்தனர். 
அதனால்தான ததர்தலுக்கு முன -
னதாகதவ அந்தச் நசயதிமயக் 
நகாடுத்ததன, அவமரப பற்றி 
கடுமையாக விைர்சித்ததன. 
முனனாள் ஜனாதிபதி மைத்திரி-

பால சிறிதசன, தன மீது சுைத்தபபடடுள்ை 
குற்்றச்சாடடுகளில் இருந்து விடுப்டவும், 
ைக்களின நம்பிக்மகமய மீண்டும் கடடிநய-
ழுபபவும் அரசாஙகத்மத விைர்சிக்க முயற்-
சிக்கி்றார். சுதந்திரக் கடசியின ஆதரவாைர்க-
ளில் நபரும்பானமையானவர்கள் இபதபாது 
நபாதுஜன நபரமுனவில் உள்ைனர்.

மைத்திரிபால சிறிதசன தமலமையிலான 
ஸ்ரீலஙகா சுதந்திரக் கடசி, ஐக்கிய ததசியக் 
கடசியு்டன இமணந்ததபாது சு.கவுக்கு 
உதவிய அதன தீவிர உறுபபினர்கள் அமனவ-
ரும் இனறு நபாதுஜன நபரமுனவில் உறுப-
புரிமைமயக் நகாண்டுள்ைனர். முனனாள் 
ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிதசன புதிய 
அரசியல் கூட்டணி அமைக்க முயற்சித்தால், 
ைக்கள் அவரு்டன மகதகார்க்க ைாட்டார்கள். 
அவர் அரசாஙகத்மத தர்ைசஙக்டத்தில் ஆழ்த் -
தவும், தன மீது சுைத்தபபடடுள்ை குற்்றச்-
சாடடுகளில் இருந்து விடுப்டவும் முயற்சிக்-
கி்றார். அத்தமகய நிமலமய நாஙகள் நா்ட 
விரும்பவில்மல. அரசாஙகத்மதத் நதா்டர்ந் -
தும் முனநகாண்டு நசல்லத் ததமவயான 
உறுபபினர்கள் பாராளுைன்றத்தில் உள்ைனர்.

ஐக்கிய ைக்கள் சக்தி ைற்றும் தஜ.வி.பி 
நசயவது தபானறு எவரும் அரசாஙகத்தின 
தவறுகமை விைர்சிக்கலாம் ைற்றும் சுடடிக் 
காட்டலாம். நாஙகள் எபதபாதும் ஆக்க-
பூர்வைான விைர்சனஙகளுக்கு நசவிசாயப -
பது்டன, தவறுகமை சரிநசயயத் தயாராக 
இருக்கினத்றாம். ஏ்றக்கும்றய 5.5 மில்லி -
யன ைக்கள் எதிர்க்கடசிக்கு வாக்களித்துள்-
ைனர், இதனால் அரசாஙகத்மத விைர்சிக்க 
அவர்களுக்கு உரிமை உள்ைது. எவவா்றாயி-
னும், அரசாஙகத்தின கூட்டணி பஙகாளியாக 
இருந்துநகாண்டு அரசாஙகத்மத விைர்சிக்க 
யாராவது முயற்சித்தால், அவவா்றானவர்கள் 
முதலில் அரசாஙகத்மத விடடு நவளிதய்ற 

தவண்டும். அபதபாது அவர்களின விைர்ச-
னத்மத ஏற்க தயாராக இருக்கித்றாம்.

தக: அரசாஙகத்தின சில ்பஙகா-
ளிக் கடசிகள் ஊ்கஙகளில 

சர்ச்்சக்குரிய கருத்துக்ை தவளி-
யிடும் த்பாது சுசில பிதரமை ஜயந்�்வ 
மைாத்திரம் அ்மைச்சுப ்ப�வியிலிரு-
ந்து அரசு நீக்கியுள்ைது. இது ்பற்றி 
உஙகள் கருத்து எனன?

பதில்: அரசாஙகத்தில் இருக்கும் தபாது 
எவதரனும் அரசாஙகத்மத விைர்சித்தால் 
அவமர அமைச்சர் பதவிகளில் இருந்து 
நீக்கிய பினனர் அதற்குரிய ந்டவடிக்மக 
எடுக்குைாறு நாம் ஜனாதிபதியி்டமும், பிர-
தைரி்டமும் தகாரிக்மக விடுத்ததாம். துர -
திர்்ஷ்டவசைாக அவவா்றான தீர்ைானத்மத 
அமைச்சரமவயில் எடுத்தவு்டன இராஜாஙக 
அமைச்சர் சுசில் பிதரைஜயந்ததான முதலில் 
ஊ்டகஙகளுக்கு சர்ச்மசக்குரிய கருத்துகமை 
நவளியிட்டார். அமைச்சரமவயில் எடுக்கப -
பட்ட தீர்ைானத்திற்கு அமைய, பாராளுைன்ற 
உறுபபினர் பிதரைஜயந்தமவ அமைச்சர் 
பதவியிலிருந்து நீக்கி ஜனாதிபதி நசயற்ப்ட 
தவண்டியிருந்தது. எதிர்காலத்திலும் அமைச் -
சரமவயின தீர்ைானத்திற்கு ஜனாதிபதி கட-
டுபபடுவார் என நான நிமனக்கித்றன.

தக: அந்நியதசலாவணி ்கயிரு-
பபு தநருக்கடி்ய நாடு எதி-

ர்தகாணடுள்ை�ாக எதிர்க்கடசிகள் 
குற்்றச்சாட்் முன்வக்கின்றன. 

இது ்பற்றி எனன நி்னக்கி-
னறீர்கள்?

பதில்: இந்த வி்டயத்தில் உண்மை-
யான பிரச்சிமன இருபபமத நாம் ஏற்றுக் 
நகாள்ை தவண்டும். நிதி அமைச்சர் பசில் 
ராஜபக்ஷ கூ்ட ஜனாதிபதியின நகாள்மகப 
பிரக்டனத்மத நம்டமும்றபபடுத்தும் 
தபாது உலகம் நகாவிட-19 நதாற்றுதநாமய 
எதிர்நகாள்ை தவண்டியிருந்தது. நாஙகள் 
எதிர்பார்த்தபடி நதா்டஙக முடியவில்மல. 
ைத்திய வஙகி பிமணமுறி தைாசடி தபான்ற 
யஹபாலன அரசாஙகத்தின தவ்றான நசயற் -
பாடுகைால் நபாருைாதாரம் வீழ்ச்சியம்டந்-
திருந்த நிமலயில், முதலீட்டாைர்கள் எைது 
நாடடுக்கு வரத் தயஙகியது்டன நவளிநாடு -
கள் க்டமனயும் வழஙகவில்மல.

இந்தக் கடினைான சூழ்நிமலயில், ைக்களின 
வாழ்வாதாரத்மத உறுதி நசயய ஜனாதிபதி ந்ட-
வடிக்மக எடுத்தார். நபாருைாதாரத்தில் கவனம் 
நசலுத்துவதற்குப பதிலாக, நகாவிட-19 நதாற்-
றினால் ைக்கள் உயிரிழபபமதத் தடுபபதில் 
முக்கிய கவனம் நசலுத்தினார். தவறு நாடுக-
ளில் நிமலமை தமலகீழாக இருந்தது. அஙகு 
இ்றபபுகள் அதிகரித்து வந்தன. எவவா்றாயி-
னும், நசயல்படுத்தபபட்ட தடுபபூசி ஏற்றும் 
திட்டத்தின ஊ்டாக நம் ைக்களின உயிர்கமைக் 
காக்க முடிந்தது. 2022ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு 
நசலவுத் திட்டத்தில் ஜனாதிபதி குறிபபிடடுள்-
ைபடி, நாடடின நபாருைாதாரத்மத மீைக்கட-
டிநயழுபபுவதற்கான தவமலத்திட்டத்மத 
நாம் ஏற்கனதவ ஆரம்பித்துள்தைாம். ைக்கள் 
இயல்பு நிமலக்குத் திரும்புவமதக் காணலாம். 
இந்நிமல நதா்டருைானால் இவவரு்ட நடுப-
பகுதியில் நாடம்ட திருபதிகரைான நிமலக்கு 
நகாண்டு வர முடியும் என நம்புகினத்றாம்.

(11ஆம் பக்கம் பார்க்க)

அரசை விமர்சிக்கும்
பங்காளிக் ்ட்சி்ள்
விலகிச் சைலலட்டும்!

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

அ்மைச்சர் பிரசனன ரைதுஙகவு்ன சந்திபபு

ஈஸ்ர் �ாக்கு�லுக்கு காரைமைான
உண்மையான குற்்றவாளிக்ை
கண்றிந்து, அவர்கள் அ்னவருக்கு
எதிராகவும் சட் ந்வடிக்்க!

பு

அரசாஙகத்துக்கு
எதிரான
விமைர்சன-

ஙக்ை ஆக்கபூர்வமைான 
மு்்றயில அணுகுவ�ற்கு
அரசாஙகம் �யாராக
உள்ைது. எனினும்,
அரசாஙகத்தின ்பஙகாளிக்
கடசிகைாக இருந்து
தகாணடு அர்ச எவரும்
விமைர்சிக்க முடியாது.
அவவாறு விமைர்சிப்பவர்கள்
அரசிலிருந்து விலகிச்
தசலல தவணடும் என
சுற்றுலாத்து்்ற அ்மைச்சர்
பிரசனன ரைதுஙக
த�ரிவித்�ார். எமைக்கு
வைஙகிய தசவவியிதலதய
அ்மைச்சர் இவவாறு
த�ரிவித்�ார்.

முனனாள் ஜனாதி்பதி ்மைத்திரி்பால
சிறிதசன்வ நம்பி எஙகைால அரசியல தசயய
முடியாது. க்ந்� த்பாதுத்த�ர்�லில த்பாதுஜன
த்பரமுனவு்ன ்கதகார்த்��ாதலதய ஸ்ரீலஙகா
சு�ந்திரக் கடசியினரால தவற்றி த்ப்ற முடிந்�து
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ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,   
ஷம்ஸ் பா�ம்

சபாநாயகர் ம�ந்த யாப்பா அேப-
வர்தனவுக்கு ெகாேரானா ெதாற்று 
உறு� ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

�ல நாட்களாக தமக்கு காய்ச்சல் 
ஏற்பட்�ருந்தைதயடுத்து ேமற்-
ெகாண்ட என்�ஜன் ப�ேசாதைன�ன் 
ேபாது தமக்கு ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்று உறு� ெசய்யப்பட்டுள்ளதா-
கவும் தாம் தமது உத்�ேயாகபூர்வ 
வாசஸ்தலத்�ேலேய த�ைமப்படுத்-
தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக-
வும் சபாநாயகர் ெத��த்துள்ளார்.

அத்துடன் தமது உத்�ேயாகபூர்வ 
வாசஸ்தலத்�ல் ப�பு�யும் ஊ�யர்-
கள் �லருக்கும் ெகாேரானா ைவரஸ் 

ெதாற்று உறு� ெசய்யப்பட்டுள்ளதா-
கவும் அவர்கள் தற்ேபாது ராஜ��-
�லுள்ள ெகாேரானா ெதாற்று த�-
ைமப்படுத்தல் மத்�ய �ைலயத்�ல் 
��ச்ைச ெபற்று வருவதாகவும் அவர் 
ெத��த்துள்ளார்.

அவர்களுக்கு ெநருங்�ய ெதாடர்-
புகைள ெகாண்�ருந்த சபாநாயக�ன் 
வாசஸ்தலத்�ல் பாதுகாப்பு கடைம-
�ல் ஈடுபட்டுள்ள உத்�ேயாகத்தர்க-
ளும் த�ைமப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக 
ெத��க்கப்படு�றது.

எவ்வாறா�னும் சபாநாயகர் மூன்று 
தடுப்பூ�கைளயும் ெபற்றுக் ெகாண்-
டுள்ளதுடன் அவர் நலமாக உள்ளதாக 
மருத்துவர்கள் ெத��த்துள்ளனர்.
(ஸ)

சபாநாயகருக்கு ெகாேரானா ெதாற்றுறுதி
ஊழியர்கள் சிலருக்கும் ெதாற்று

உண்ைமகைள எடுத்துைரப்ேபாருக்கு சமூ-
கத்�ல் இட�ல்ைல என்பது ேபால த�த்து 
�டப்பட்ட த�ழர் �டுதைலக் கூட்ட� அதன் 
தைலைமைய ைகப்பற்ற து�க்கும் பலரது 
சு� ஓட்டங்க��ருந்து தன்ைன காப்பாற்�க் 
ெகாண்டு இரு தசாப்தங்கைள ெதாட்டு �ற்கும் 
�ைல�ல் �ண்டும் அேத முயற்��ல் தைல-
ைமயுடன் கூட இருக்கும் �லரது சு� ஓட்டத்�ற்கு 
ஆளா� இருக்�ன்றது.

இந்த �ைல�ல் அன்று நட்டாற்�ல் த�த்து 
�டப்பட்ட கட்�ைய இன்று வைர கட்�க் காப்பாற்-
�வரும் மூத்த அர�யல்வா�, ��ெநாச்�ைய 
த� மாவட்டமாக உருவாக மூல காரணமாக 
இருந்த �ர�ங்கம் ஆனந்தசங்க� அவர்கைள  
பாராட்ட ேவண்டும்.

தள்ளாத வய�லும் து�ப்பான அர�யல் தூர-
ேநாக்கு ெகாண்ட அவைர �லக்��ட்டு கட்�ைய 
ைகபற்ற �லர் முயற்�ப்பது ேவதைனக்கு�ய 
�டயம். த�ழர் �டுதைலக் கூட்ட� என்பது 
த�ழ் மக்களது பாரம்ப�ய மூத்த ஒரு அர�யல் 
கட்�. அதைன ஆனந்தசங்க� ேபான்ற சாணக்-
�ய மூத்த அர�யல் தைலவர் ஒருவரது தைல-
ைம�ல் முன்ெனடுத்துச் ெசல்வேத ஆேராக்�ய-
மாக இருக்கும். 

அவருக்கு வயதா��ட்டது, அவர் கட்��ன் 
ெசாத்துக்கைள அனுப�க்�றார் என்�ன்ற 
ெபாய்யான கூச்சல்கைளத் த�ர்த்து அந்தக் 
கட்�ைய முன்ேனற்ற �ரும்புேவார் அவருடன் 
ஒன்�ைணந்து பய�க்க ேவண்டும். அைத 
த�ர்த்து அவைர ஒதுக்� �ட்டு கட்�ைய ைகப்-
பற்றலாம் என ஒருேபாதும் �ைனக்க கூடாது.

அவ்வாறு அர�யல் ெசய்ய �ரும்புேவார் 
தாம் ஒரு பு�ய கட்�ைய ஆரம்�த்து அதன்-
மூலம் மக்கள் ேசைவைய தாராளமாக ெசய்-
யலாம், த�ழருக்கான தமக்குத் ெத�ந்த அர-
�யைல முன்ெனடுக்கலாம். அைத �டுத்து 
ஒருவர் கஷ்டப்பட்டு கட்�ெயழுப்� வளர்த்த ஒரு 
கட்�ைய  பத்து ப�ைனந்து ேபருடன் ெசன்று 
கூச்சல் ேபாட்டு ைகப்பற்ற �ைனப்பது மடைம-
யான ெசயல். 

அவ்வாேற இதுவைர காலமும் கட்�ையக் 
கட்�க் காத்து வந்த ஆனந்தசங்க� அவர்கள் பு�-
யெதாரு இளம் சமுதாயத்ைத ேத� ெத�வு ெசய்து 
அவர்களுடன் இைணந்து தனது பயணத்ைத 
முன்ெனடுக்க ேவண்டும். எ�ர்காலத்�ல் கட்�, 
கட்��ன் ெசயற்பாடுகைள நம்�க்ைகயுடன், 
அர்ப்ப�ப்புடன், ஆர்வத்துடன் முன்ெனடுக்கக்-
கூ�ய ஒரு உண்ைமயான அங்கத்தவர்கைள 
ேதர்ந்ெதடுத்து பாரம்ப�ய கட்�ைய �ண்டும் 
அேத �டுக்குடன் கட்�ெயழுப்ப ஆனந்தசங்க� 
அவர்கள் முன்வர ேவண்டும்.

இதுேவ த�ழ் மக்கள் அைனவரதும்  எ�ர்-
பார்ப்பாக உள்ளது. இல்ைலேயல் சந்�க்குச் 
சந்� ெதாைலேப�களுடன்  �ற்கும் சமூக ஊடக 
வைல ஊடக�யலாளர் அைமப்புகளால் கட்� 
ேமலும் �ைதவுக்குள்ளாகும் என்பேத உண்ைம-
யான யதார்த்தம்.

பாரம்பரிய தமிழ் கட்சியின் 
இன்ைறய பரிதாப நிைல

எங்கள் கருத்து...

மக்க�ன் உ�ர்கைள...
எ�ர்ெகாண்டு வருவதாகவும் அைமச்-

சர் ெத��த்தார்.
அரசாங்கத்�ன் தடுப்பூ� ெசயற்�ட்-

டத்�ன் ஒரு வருட �ைறைவ �ைனவு 
கூரும் வைக�ல் சுகாதார அைமச்-
�ல் ேநற்று நைடெபற்ற ேத�ய �கழ்-
�ல் உைரயாற்றும் ேபாேத அைமச்சர் 
ெகெஹ�ய ரம்புக்ெவல்ல இவ்வாறு 
ெத��த்தார்.

அைமச்சர் இங்கு ெதாடர்ந்தும் உைர-
யாற்றுைக�ல்:

ெகாேரானா ஒ�ப்பு நடவ�க்ைக 
ேபான்ேற தடுப்பூ� ெசயற்பாட்�லும் 
ஜனா�ப� �குந்த ஆத்ம பலத்துடன் 
ெசயற்பட்டு வரு�றார். ெகாேரானா 
ஒ�ப்புக்கு தடுப்பூ�ேய �ர்ெவன்ற தூர 
ேநாக்குடன் ஜனா�ப� ெசயற்பட்டுள்-
ளார்.

அன்று �லர் அர�யல் ேமைடக�ல் 

இந்த நடவ�க்ைகைய ம�னப்படுத்தும் 
வைக�ல் ெசயற்பட்ட  ேபாதும் ஜனா-
�ப� ெபாறுைமயாக ப�ல�த்து மக்க-
�ன் உ�ர்கைள பாதுகாத்தார்.

தற்ேபாது பூஸ்டர் தடுப்பூ� வழங்கும் 
நடவ�க்ைககள் ஆரம்�க்கப்பட்டுள்-
ளன. தடுப்பூ� ெசலுத்தும் இலக்�ல் 
தற்ேபாது நாட்டு மக்களுக்கு நூறு�தம் 
முதலாவது தடுப்பூ� வழங்கப்பட்டுள்-
ளது. 94 �தமாேனாருக்கு  இரண்டாவது 
தடுப்பூ�யும் 92 �தமான 12- 15 வயதான-
வர்களுக்கும் தடுப்பூ�கள் வழங்கப்பட்-
டுள்ளன.

தடுப்பூ� நடவ�க்ைகக�ன் ஒரு 
வருடம் �ைறவு ெபற்றுள்ளதுடன் 
முதல் ஐந்து நாடுக�ல் இலங்ைகயும் 
இடம்��த்துள்ளது. மக்களுக்கு உயர் 
பாதுகாப்ைப ெபற்றுக்ெகாடுப்பதற்கு 
எம்மால் மு�ந்துள்ளது..(ஸ)

ெதா�ல்முைற வாழ்க்ைக�ல்...
�த்�யைடந்தனர். அ�கா�க�ன் ேநர்ைம 

மற்றும் ஒழுக்கத்�ன் ெபறும�ைய 
எடுத்துைரத்த ஜனா�ப�, அது ஏைனய 

தரத்�லான அ�கா�கள் �து ஆழமான 
தாக்கத்ைத ஏற்படுத்தும் என ஜனா�ப� 
இதன் ேபாது ேமலும் ெத��த்தார். 

ெதற்கு அ�ேவக...
ெத��த்துள்ளனர்.

அ�ேவக ���ல் பய-
�த்த ெலா��ன் டயர்-
கள் பழுதைடந்துள்ளதால் 
அதைன �ருத்துவதற்காக 
��ேயாரத்�ல் �றுத்தப்பட்-
டுள்ளது.

சார�யும் உத�யாளரும் 
இைணந்து ெலா��ன் 
டயைர ச�ெசய்து ெகாண்�-
ருந்த ேபாது,��யால் பய-
�த்த மற்றுெமாரு ெலா� 
ஒன்று �றுத்� ைவக்கப்பட்-
�ருந்த ெலா�யுடன் ேமா�-
யதனாேலேய இந்த �பத்து 
இடம்ெபற்றுள்ளது.  

�பத்�ல் ெலா ��ன் 
சார� தூக்� எ�யப்பட்டு 
���ல் �ழுந்துள்ள 
�ைல�ல் ெலா��ன் இடது 
இருக்ைக�ல் அமர்ந்�ருந்த 
ெலா��ன் உ�ைமயாளர் 
ெலா� �ப்பற்� எ�ந்த-
�ல் ��ல் �க்� உ��ழந்-
துள்ளார்.

�பத்து ெதாடர்�ல் 

�றுத்� ைவக்கப்பட்�ருந்த 
ெலா��ன் சார�யும் உத�-
யாளரும் ைகது ெசய்யப்பட்-
டுள்ளதாக ெபா�ஸார் ெத�-
�த்தனர்.

அ�ேவக ெநடுஞ்சாைல-
�ல் பய�க்கும் ேபாது 
வாகனம் �பத்துக்குள்ளா-
னால், அது உடன�யாக 
அனர்த்த முகாைமத்துவ ��-
�ற்கு அ��த்து ேமல�க 
�ருத்தங்கைள ேமற்ெகாள்வ-
தற்கு அவர்க�ன் உத�ைய 
நாட ேவண்டும். வாகனத்ைத 
இஷ்டத்�ற்கு �றுத்� 
பழுது பார்க்கக் கூடாது என 
ெபா�ஸ் ஊடகப் ேபச்சா-
ளர் �ேரஷ்ட ெபா�ஸ் அத்-
�யட்சகர் �ஹால் தல்துவ 
ெத��த்துள்ளார்.

அேத இடத்�ல் வாக-
னத்ைத �றுத்� பழுது-
பார்த்ததாேல இவ்வாறான 
�பத்து இடம்ெபற்றுள்ள-
தாக ெபா�ஸ் ஊடகப் ேபச்-
சாளர் ேமலும் ெத��த்தார்.

ெபா�ஸாருக்கு தகவல்...
ஊடக ேபச்சாளர் �ஹால் தல்துவ ெத��த்-

துள்ளார்.  
ேநற்று முன்�னம் ைகப்பற்றப்பட்ட 350 

ேகா� ெபறும�யான ேபாைதப்ெபாருள் 
ேநற்று ேசாதைனக்குட்படுத்தப்பட்டது. 

அதைன ேசாதைன�ட வந்த ேபாேத அவர் 
இவ்வாறு ெத��த்துள்ளார்.  

அதற்கைமய தகவல்கைள வழங்�னால் 
�கப்ெப�ய பணப்ப�சு தயாராக உள்ளெதன 
அவர் ேமலும் ெத��த்துள்ளார்.   

இலஞ்சம் வாங்�ய அ�பர்...
அ�கா�கள் ேநற்று முன்�னம் ைகது 

ெசய்துள்ளனர். 
இேதேவைள, முத�ல் 2 இலட்ச 

ரூபாைவ அ�பர் ேகா�யதாகவும், 
�ன்னர் அந்தத் ெதாைகைய 150,000 
ரூபாவாகக் குைறத்ததாகவும் ெத��க்-
கப்படு�றது.

அ�பர் பணத்ைத ெபற்றுக் ெகாண்�-

ருக்கும் ேபாேத தைலமைறவாக இருந்த 
இலஞ்ச ஊழல் ஆைணக்குழு�ன் அ�-
கா�கள் அ�பைர ைகது ெசய்துள்ளனர்.

கு�த்த தகவைல இலஞ்ச ஊழல் குற்-
றச்சாட்டுகைள �சாரைண ெசய்யும் 
ஆைணக்குழு�ன் ப�ப்பாளர் 
�ேரஷ்ட காவல்துைற அத்�யட்சகர் 
நுவான் அசங்க ெத��த்துள்ளார்.G.C.E (A/L) ப�ட்ைச...

6 மாதங்களுக்குப் �ன்னர் ெபப்ரவ� ப�ட்-
ைசைய நடத்துவதற்கான அைனத்து ஏற்பாடு-
கைளயும் ப�ட்ைசகள் �ைணக்களம் முன்ென-
டுத்துள்ளதாகவும் அவர் ெத��த்துள்ளார்.

இேதேவைள, ப�ட்ைசகைள ஒத்�ைவக்கு-
மாறு பல ேகா�க்ைககள் முன்ைவக்கப்பட்ட 
ேபா�லும், மாகாண, வலய கல்�ப் ப�ப்-
பாளர்கள், அ�பர்கள், ஆ��யர்கள், மாண-
வர்கள் மற்றும் ஏைனய தரப்�னர் பலரது 
கருத்துக்கைளப் ெபற்ற �ன்னேர ப�ட்ைசக்-
கான �க� �ர்ண�க்கப்பட்டதாகவும் அவர் 
கூ�னார்.

இந்�ைல�ல், ப�ட்ைச நடாத்துவதற்காக 
பாடசாைலகள் மற்றும் த�யார் ப�ட்சார்த்-
�களுக்கு அனும� அட்ைடகள் அனுப்� 
ைவக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதற்கைமவாக 
க.ெபா.த உயர்தரப் ப�ட்ைசகள் கு�த்த �க-
��ல் ஆரம்பமா� மு�வைடயும் எனவும் 
க�ல ெபேரரா ேமலும் ெத��த்துள்ளார்.

இந்தமுைற க.ெபா.த உயர்தரப் ப�ட்ைசக்-
கான அனும� அட்ைட இல்லாத ப�ட்சார்த்-
�கள் ப�ட்ைசகள் �ைணக்களத்�ன் உத்�-
ேயாகபூர்வ இைணயத்தளத்�ற்குச் ெசன்று 
ப��றக்கம் ெசய்யுமாறு ேகாரப்பட்டுள்ளது.

2021 �றந்த எம்.�யாக...
பாராளுமன்ற உறுப்�னர் இரா.சாணக்-

�யனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  
Institute of Politics என்ற அைமப்�-

னால் இந்த �ருது இரா.சாணக்�யனுக்கு 
வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

கு�த்த �ருது வழங்கும் �கழ்வானது 
முன்னாள் சபாநாயகர் கரு ஜயசூ�ய 
தைலைம�ல் இடம்ெபற்றது.  

எ�னும், மட்டக்களப்�ல் இடம்-

ெபற்ற மக்கள் சந்�ப்புகள் மற்றும் ேவறு 
�ல முக்�ய காரணங்க�னால் இரா.
சாணக்�யன் இந் �கழ்�ல் பங்ேகற்�-
ருக்க�ல்ைல என அவரது ஊடகப்��வு 
கு�ப்�ட்டுள்ளது.  

இந் �ைல�ல் கடந்த வாரம் Institute 
of Politics என்ற அைமப்�ன் அலுவல-
கத்�ல் ைவத்து இரா.சாணக்�யனுக்கான 
�ருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.   

தடுப்பூ�கள் கு�த்து தவறான...
உருவாக்� உள்ளனர். அவர்கைள 

ேபாப் ஆண்டவர் �ரான்�ஸ் ேநற்று சந்-
�த்தார். இதனேபாேத அவர் இவ்வாறு 
கண்�த்துள்ளார்.

இதுபற்� ேபாப் ஆண்டவர் �ரான்-
�ஸ் கருத்து ெத��க்ைக�ல், “இந்த 
நாட்க�ல் ெதாற்றுக்கு ேமல�கமாக 
‘இன்ேபாெட�க்’ (தவறான தகவல்-
கள் ேநாய் ேபால பரவுவது) பர� 

வரு�றது. இைதப் பார்க்க தவ� �ட 
மு�யாது. ஆனால் பயத்�ன் அ�ப்-
பைட�ல் யதார்த்தத்ைத �ைதப்பது, 
உலகளா�ய சமூகத்�ல் ெபாய்யான 
தகவல்கள்ெபரும் �ளவுக்கு வ�வகுக்-
�றது” என கூ�னார். 

ேபா� ெசய்�கள் மறுக்கப்பட 
ேவண்டுெமன்றும் அவர் வ�யுறுத்�-
னார்.

�னா�ல் மற்றுெமாரு...
வுஹான் �ஞ்ஞா�கள் குழு�னால், ெதன்-

னா��க்கா�ல் ெவளவால்க�ல் இருந்து 
இந்த பு�ய ைவரஸ் கண்ட�யப்பட்டுள்ள-
தாக ெத��த்துள்ளது.

இந்த ைவரஸ் எ�ர்காலத்�ல் ம�தர்-
களுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்காலம் என 
ஆய்�ல் ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.

�ேயாேகாவ் ைவர�ன் ேபாக்குகள், சார்ஸ் 
ேகாவ்-2 ைவரைஸப் ேபால உள்ளதாகவும் 

ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ைவரஸ் 3இல் ஒருவைர ெகால்லும் 

ெகா�ய தன்ைம ெகாண்டது என �னா�ல் 
உள்ள ஆராய்ச்�யாளர்கள் கண்ட�ந்-
துள்ளனர்.

எவ்வா�ருப்�னும், இந்த ைவரஸ் ம�தர்க-
ளுக்கு ஆபத்ைத �ைள�க்�றதா என்பைதக் 
கண்ட�ய ேமல�க ஆய்வுகள் அவ�யெமன 
உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் ெத��த்துள்ளது.

நாட்ைட �ண்டும் முடக்குவது...
முன்ைவக்கப்பட்டு வரு�ன்றன. இது 

ெதாடர்�ல் ைவத்�ய �புணர் ேஹமந்த 
ேஹரத் ெத��த்ததாவது,...

நாட்ைட முடக்குமாறு பல்ேவறு 
தரப்�ன�டம் இருந்தும் ேகா�க்ைக-
கள் �டுக்கப்பட்டுள்ளன. எ�னும், 
நாட்ைட முடக்குவதற்கு இத்தருணத்�ல் 
எந்த�த �ர்மானங்களும் எடுக்கப்பட-
�ல்ைல. நாட்ைட முடக்குவது �ரச்�-
ைனக்குத் �ர்வாகாது.

நாடு �றந்�ருக்கும் ேபா ேத, 
ெகாேரானா ெதாற்ைறக் கட்டுப்படுத்-
துவேத அரசாங்கத்�ன்  ேநாக்கமா-

கும் என்றும் அ வர் ெத��த்துள்ளார். 
ெகாேரானா ைவ ரஸ் ெதாற்றுக்குள்ளாகு-
வது அ�க�த்தாலும், அந்த ேநாயா�க-
ளுக்கு ஏற்படும் �க்கல்கள் குைறவாகும் 
என்றும் அவர் ெத��த்தார்.

அத்துடன்  ெதாற்றாளர்க�ல் 80 சத-
�தமானவர்கள் �டுக�ேலேய தடுத்-
துைவத்து ��ச்ைசய�க்க இயலு மாக 
உள்ளதாகவும் அவர் கூ �னார். எனேவ 
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று ேவகம் அ�-
க�த்துள்ளைமயால் ச கலரும் �கவும் 
அவதானமாக இருக்க ேவண்டும் என்றும் 
அவர்  ேமலும் ெத��த்தார்.

த�ழ் மக்கைள குழப்பேவ...
ெத��த்துள்ளார். அத்ேதாடு 13 ஆவது 

�ருத்தம் த�ழ் மக்க�ன் இனப் �ரச்�ைனக்கு 
�ர்�ைன தராது என்ப�ல் நாம் ெத�வாக 
இருக்�ன்ேறாம் என்றும் கூ�யுள்ளார்.

13 ஆவது �ருத்தம் ெதாடர்�ல் த�ழ் கட்-
�கள், இந்�ய �ரதமர் ேமா�க்கு அனுப்� 
ைவத்துள்ள க�தம் ெதாடர்�ல்,ெத�வுபடுத்-
தும் ஊடக�யாளர் சந்�ப்பு யாழ்ப்பாணத்-
�ல் ேநற்று நைடெபற்றது. இதன்ேபாேத 
அவர் இவ்வாறு கருத்து ெத��த்தார்.

சமஷ்� கட்டைமப்�ல், சுய�ர்ணய 
�ர்ைவத் தான் நாம் எ�ர்பார்க்�ன்ேறாம். 
நாங்கள் ெத�வாக �ந்�த்து இந்த மு�ைவ 

எடுத்துள்ேளாம். ஒரு நாளும் 13ஆவது �ருத்-
தம் த�ழ் மக்க�ன் இனப் �ரச்�ைனக்கு 
�ர்�ைன தராது. அ�லும் நாம் ெத�வாக 
இருக்�ன்ேறாம்.

நாம் இந்�யாவுக்கு ேசாரம் ேபாகமாட்-
ேடாம். இலங்ைக – இந்�ய ஒப்பந்தத்�ன் 
அ�ப்பைட�ல் நாம் அவர்க�ட�ருந்து 
ெபறேவண்�யைத ெபறுேவாம். வடக்கு – 
�ழக்கு இைணப்பு ெதாடர்�ல் கத்� கத்� 
கைளத்து�ட்ேடாம். அதற்காக அப்ப�ேய 
இைத �ட்டு �ட்ேடாம் என்று �ைனக்க 
ேவண்டாம். த�ழர் இருப்புக்கு நாம் ஒன்று 
ேசர்ந்து உைழக்க ேவண்டும் என்றார்.

காணாமல் ேபாேனாரது...
ேபாேத இவ்வாறு ெத��த்தார். அவர் 

ேமலும் ெத��க்ைக�ல்,
காணாமலாக்கப்பட்ேடார் �ண்ட 

காலமாக ேபாராட்டத்�ல் ஈடுபட்டு வரு-
�ன்றனர். இன்ைறய �னம் யாழ்ப்பாணத்�-
லும் எமது �கழ்வு நடக்�றது. இங்கும் கவ-
ன�ர்ப்பு ேபாராட்டத்�ல் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

ேநற்று முன்�னம் நான் முல்ைலத்�வு  
�கழ்�ல் கலந்து ெகாண்ட ேபாதும் �கழ்வு 
முன்ற�ல் ேபாராட்டத்�ல் ஈடுபட்டனர். 
அவர்கைள நான் சந்�க்க அைழத்ேதன். 

ஆனால் அவர்கள் சந்�க்க �ரும்ப�ல்ைல-
ெயன்று ெத��த்தனர்.

எனேவ அ��ருந்து ஒன்ைற நான் பு�ந்து 
ெகாள்ளக்கூ�யதாக இருந்தது. அவர்கள் 
ேபாராட்டம் ெசய்யேவ வந்�ருக்�ன்றார்-
கள். அவர்களுக்கு �ரச்�ைனக்கு�ய �ர்வு 
ேதைவ�ல்ைல. அவர்களுக்கு ேபாராட்டத்-
�ன் மூலம்  �ர்வு  �ைடக்காது. 

கடந்த 13 வருடங்களாக  ேபாராட்டங்-
கைள நடத்� அவர்களுக்கு என்ன தான் 
�ைடத்தது? ேபாராட்டங்கைள நடத்துவ-

தன் மூலம் எைதயும் அவர்கள் ெபற்றுக் 
ெகாள்ள மு�யாது. கு�ப்பாக இயக்கங்-
க�ல் இருந்தவர்க�ன் உ�ைர �ட்டுத் 
தருமாறு கூ�னால் அைத ெபற்றுக் ெகாடுக்க 
மு�யாது தாேன? அைத அவர்கள் பு�ந்து 
ெகாள்ள ேவண்டும். ஆனால் இந்த காணாம-
லாக்கப்பட்ேடாருக்கான �ரச்�ைனக்கு ஒரு 
�ர்வு வழங்க ேவண்டும். அைத நான் ஏற்றுக் 
ெகாள்�ன்ேறன்.

ஆனால் நான் ஒன்ைற கூ�ைவக்க �ரும்-
பு�ன்ேறன் ��யைமச்சர் என்ற ���ல் 

காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடார் �ரச்�ைனக்கு 
�ர்வு ேவண்டுமானால் அது அரசுடன் ேப�த்-
தான் அதற்கு�ய �ர்ைவ ெபற்றுக் ெகாள்ள 
ேவண்டுேம த�ர ேபாராட்டங்கைள நடத்� 
�ர்ைவப் ெபற்றுக்ெகாள்ள மு�யாது. 

ேபாராட்டங்கைள நடத்துவது அவர்களு-
ைடய ஜனநாயக உ�ைம. அதைன ம�க்�ன்-
ேறன். அதைன தடுக்க மாட்ேடன். ஆனால் 
ேபாராட்டங்கைள நடத்� அவர்கள் எதைன-
யும் ெபற்றுக் ெகாள்ள மாட்டார்கள் என்றும் 
அவர் ெத��த்தார்.

தமிழர் தீர்வு விடயத்தில் சில அைமச்சர்களின் 
கருத்துக்களுக்கு ரவிகுமார் கண்டனம்

இனப்�ரச்�ைனக்குத் �ர்வு காணும் �ட-
யத்�ல் இன்ைறய அரசாங்கம் த�ழ் மக்-
க�ன் நலன் சார்பான ெசயற்பாடுக�ல் 
உண்ைமத் தன்ைமயுடன் அல்லது இதயசுத்-
�யுடன் ெசயல்படு�றதா எனும் சந்ேதகம் 
எழுந்துள்ளதாக பு�ய ஜனநாயக மக்கள் முன்-
ன��ன் தைலவர் என். ர�குமார் ெத��த்-
துள்ளார்.

அண்ைமக்காலமாக அரசாங்கத்�ல் 
அங்கம் வ�க்கும் அைமச்சரைவ அைமச்சர்-
கள் �லர் ெத��த்துவரும் கருத்துக்கள் த�ழ் 
மக்க�ன் அ�லாைசகைள �ர்குைலப்பது 
ேபால அைமந்துள்ளைம �கவும் கவைல 
தரு�ன்றது.

கு�ப்பாக த�ழ் கட்�க�ன் தைலைமகள் 
இந்�யாவுடன் த�ழர் நலன் ெதாடர்பாக 
ேபசுவைத �ரும்பாத �ல அைமச்சர்கள் 
ெத��த்துவரும் கருத்துக்கள் த�ழ் மக்கைள 
ெவறுப்பைடய ைவத்துள்ளது.

இந்த அரசாங்கத்�ன் தைலவர் என்ற 
வைக�ல் ஜனா�ப� ேகாட்டபாய ராஜபக்ஷ 
மற்றும் �ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ச ஆ�ேயார் 
இந்த அைமச்சர்க�ன் ெசயற்பாடுகளுக்கு 
துைண ேபா�ன்றார்கள் அல்லது ெத�ந்தும் 
ெத�யாதது ேபான்று நடந்து ெகாள்�றார்-
களா என்று ஒரு சந்ேதகம் எழுந்துள்ளதாக-
வும் பு�ய ஜனநாயக மக்கள் முன்ன��ன் 
தைலவர் ர�குமார் ெத��த்துள்ளார்.

கு�ப்பாக அண்ைம�ல் அைமச்சர் 
�ேனஷ் குணவர்த்தன ெத��த்துள்ள கருத்து 
த�ழ் மக்கைள �கவும் ேவதைனக்கு உள்-
ளாக்கும் �டயமாக அைமந்துள்ளது.

த�ழ் கட்�க�ன் தைலைமகளுடன் முரண்-
பாட்�ைன ெகாண்�ருந்தாலும் அரசாங்கம் 
என்ற வைக�ல் த�ழ் மக்கைள புண்படுத்-
தும் வார்த்ைத �ரேயாகங்கைள அல்லது 
த�ழ் மக்கள் எ�ர் பார்த்�ருக்கும் �ர்வுகாண 
முயற்�கைள அரசாங்கேம �ர்  குைலப்பது  

என்பது �கவும் ேவதைனக்கு�ய �டயம் 
எனவும் ர�குமார் ெத��த்துள்ளார்.

இந்த அரசாங்கத்�ன் ஒரு பங்கா� கட்�-
யாக இருக்கும் நாம் த�ழ் மக்க�ன் �ர���-
களாகேவ இந்த  அரசாங்கத்ைத �ர்வ�க்கும் 
கட்��ல் பங்கா�களாக இருக்�ன்ேறாம்.

அது எப்ேபாது த�ழ் மக்கைள பா�க்கும் 
ஒரு �டயமாக அைம�ன்றேதா அப்ேபாது 
நாங்கள் எமது பங்கா�க் கட்�க�ன் ஒத்-
துைழப்ைப சந்ேதகக் கண்களுடன் அரைச 
ேநாக்� ேநாக்க ேவண்� உள்ளது.

எனேவ அரசாங்கம் என்ற ���ல் ஜனா�-
ப� மற்றும் �ரதமர் த�ழ் மக்க�ன் அ�லா-
ைசகைள பூர்த்� ெசய்ய எடுக்கப்படு�ன்ற 
முயற்�களுக்கு எ�ரான ெசயற்பாடுகைள 
ேமற்ெகாள்ளாது உண்ைமயான இதயசுத்�-
யுடன் த�ழ் கட்�க�ன் தைலவர்களுடன் 
ேபச்சுவார்த்ைத நடத்த முன்வர ேவண்டும் 
என ெத��த்துள்ளார்.

ஜனா�ப�, �ரதமர் ேநர�யாக தைல�ட பு�ய ஜனநாயக 
மக்கள் முன்ன��ன் தைலவர் ேகா�க்ைக

�ம்பங்கள் வ�ேய ஏற்பாட்�ல் நடந்த ெடா��க் �வா�ன் முதலாவது �ைனேவந்தல் �கழ்�-
ல் மல்�ைகப் பந்தல் ெவ��டாக ெவ�வந்த ேமமன்க��ன் ெடா��க் �வாவும் நானும்” 
எனும் நூ�ன் முதற்�ர�ைய நூலா��ய�ட�ருந்து இலக்�யப் பரவலர் ஹா�ம்உமர் ெபற்றுக் 
ெகாண்டார்.



5தினகரன் வாரமஞ்சரி Thinakaran vaaramanjarysunday january 30, 20222022 ஜனவரி 30 ஞாயிற்றுக்கிழமை



6 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JANUARY 30, 2022
2022 ஜனவரி 30 ஞாயிற்றுக்கிழமை

ஆனாலும் ைற்்றாரு புறத்தில், எல்மலை -
யில் மீண்டும் அமைதியான சூழமலை உரு -
வாக்்க இரு தரப்பும் பேச்சுவாரத்மதயில் ஈடு-
ேட்டு வருகினறன. இது ்தாடரோ்க இரு 
தரப்பினருக்கும் இமடபய ேலை ்கட்டங்களா-
்கப் பேச்சுவாரத்மத நடந்துளள போதிலும், 
அமைதியான சூழல் திரும்ேவில்மலை. இந்தப் 
பேச்சுவாரத்மத்களில் எந்த்வாரு சுமு்கைான 
முடிவும் எட்டப்ேடவில்மலை.

எல்மலைப் ேகுதி்களில் சீனா ்கட்டுைானங -
்கமள ஏற்ேடுத்தி வருகிறது. சீனாவால் ஆக் -
கிரமிக்்கப்ேட்ட அக்்ாய் சின ேகுதியில் 
பைற்்்காளளப்ேட்டு வரும் ்கட்டுைானங்கள, 
ஸ்ரீஜாப் வளா்கத்தின கிழக்ப்க ோஙப்காங 
த்ப்ாவின மீது ்கட்டப்ேட்டு வரும் ோலைம் 
குறித்து இந்திய இராணுவம் ்வளிப்ேமடயா -
்கக் ப்களவி எழுப்பியது. இருப்பினும் இதில் 
சீனா தரப்பில் இருந்து எந்த்வாரு முமறயான 
ேதிலும் கிமடக்்கவில்மலை. எல்மலைப் ேகுதி்க -
ளில் சீனா ்கட்டுைானங்கமள ஏற்ேடுத்தி வரு-
வதா்கவும், சிலை ேகுதி்களில் ஒட்டு்ைாத்த கிரா-
ைத்மதபய உருவாக்கியுளளதா்கவும் த்கவல் 
்வளியானது. இது ்தாடரோ்க எதிரக் ்கட்சி -
்களும் மி்கக் ்கடுமையா்க விைரசித்திருந்தன. 
இருப்பினும், சீனா பைற்்்காண்டு வரும் ்கட்-

டுைானங்கள எனேது இந்தியாவுக்கு உட்ேட்ட 
ேகுதி்கமள இந்பதா_ சீனா போர ்ையத்தில் 
சீனா ஆக்கிரமித்தமவ ஆகும். இது சீனாவின 
்கட்டுப்ோட்டில் உளளது குறிப்பிடத்தக்்கது.

இதுஒருபுறமிருக்்க, இையைமலை ேகுதியில் 
்ரச்ம்க்குரிய தங்கள எல்மலைப் ேகுதியில் 
ஒருவமர ஒருவர மிஞ்சும் அளவுக்கு ்கட்டு -
ைானங்கமள உருவாக்குவதில் இந்தியாவும் 
சீனாவும் போட்டியிட்டுக் ்்காண்டுளளன. 
இந்தியாவின அதி்க உயரைான இடத்தில் 
உளள விைானத் தளத்திற்குச் ் ்ல்லை புதிய வீதி 
அமைக்்கப்ேட்டதுதான, ்கடந்த வருடம் ஜூன 
ைாதம் சீன இராணுவத்தினருடன ஏற்ேட்ட 
பைாதலுக்குக் ்காரணம் எனறு ்்ால்லைப் ேடுகி-
றது. அந்த பைாதலில் இந்திய வீரர்கள குமறந்-
தது 20 பேர ்்கால்லைப்ேட்டனர.

டாரபுக்- ஷிபயாக்- ்தௌலைத் ்ேக் ஓல்டி 
(DSDBO) வீதி 255 கிபலைா மீற்றர (140 மைல்) 
நீளம் ்்காண்டது. ைமலைப் ேகுதி்கள வழியா்க 
அமைந்துளள இந்த வீதி ்கடல்ைட்டத்தில் 
இருந்து 5000 மீற்றர உயரத்தில் லைடாக் ேகு -
தியில் உளளது. சுைார இரண்டு த்ாப்த ்காலை 
ேணி்களுக்குப் பிறகு ்கடந்த ஆண்டில் இந்தப் 
ேணி நிமறவு ்ேற்றது. இந்த வீதி மூலைம் 
பைாதல் ஏற்ேடும் ்காலைத்தில் இராணுவத்தின -
மரயும், அவர்களுக்குத் பதமவயான ்ாதனங-
்கள, தளவாடங்கமளயும் அஙகு விமரவா்கக் 
்்காண்டு போய் ப்ரக்்க முடியும்.

தங்களுக்கு இமடயிலைான 3,500 கிபலைா-
மீற்றர நீளைான எல்மலை குறித்து இரு நாடு -
்களுக்கு இமடயில் ஒருபோதும் ஒருமித்த 
்கருத்து இருந்தது கிமடயாது. ்கரடுமுரடான, 

வாழத் தகுதியற்ற ேகுதி்களில் ேலை இடங்க -
ளில், உலைகின மி்கப் ்ேரிய இந்த இரு நாடு்க-
ளின இராணுவத்தினரும் பநருக்கு பநர எதிர -
்்காண்டு நிற்கிறார்கள.

இரு நாடு்கமளயும் பிரிக்கும் ்ைய்யான ்கட் -
டுப்ோட்டுக் ப்காட்டுப் ேகுதிமய (எல்.ஏ.சி) 
ஒட்டி வீதி்கள, ரயில் ோமத்கள, விைானத் 
தளங்கமள உருவாக்குவதில் இந்தியாவும், 
சீனாவும் நிமறய ்்லைவு ்்ய்திருக்கினறன. 
அந்தப் ேகுதியில் நவீன இராணுவத் தளவாட 
வ்தி்கமளயும் அமவ ஏற்ேடுத்தியுளளன.

DSDBO ்ாமலை உளேட இந்தியாவின ்மீ -
ேத்திய ்கட்டமைப்புப் ேணி்கள சீனாவுக்கு 
ப்காேத்மத ஏற்ேடுத்தி இருப்ேதா்கத் ்தரிகி -
றது. ஆனால் ேலை ஆண்டு்களா்க சீனா தனது 

எல்மலையில் ்கட்டமைப்புப் ேணி்கமள ்்ய்து 
வருகிறது. தங்களுக்கு ்ாத்கைான நிமலைமய 
உருவாக்கிக் ்்காளள பவண்டும் எனேதற்-
்கா்க, திட்டமிடப்ேட்டு இந்த ்கட்டமைப்புப் 
ேணி்கள பைற்்்காளளப்ேடுவதா்க இரு தரப்பு-
்களுபை ்கருதுகினறன. ஒரு ேக்்கத்தில் ்ேரிய 
ஒரு உள்கட்டமைப்புத் திட்டம் அறிவிக்்கப்-
ேட்டால், ைறு ேக்்கத்தில் ப்காேம் எழும் ்கார -
ணத்தால் ேதற்றம் உருவாகி வருகிறது.

்தௌலைத் ்ேக் ஓல்டியில் நீண்ட ்காலைைா-
்கபவ இந்திய இராணுவம் நிறுத்தப்ேட்டுள-
ளது. விைானத் தளம் ைறு ்்யல்ோட்டுக் -
குக் ்்காண்டு வரப்ேட்டு, வீதிப் ேணி்கமள 
முடிப்ேதற்கு முனபு வமரயில், அஙகிருக்-
கும் வீரர்களுக்கு ்ெலி்்காப்டர மூலைைா்க, 
விண்ணில் இருந்து கீபழ இறக்குவதன மூலைம் 
ைட்டுபை அத்தியாவசிய பதமவ்கள அளிக்்கப்-
ேட்டு வந்தன. அஙகிருந்து எமதயும் அ்கற்ற 
முடியாது எனேதால்,'தளவாடங்களின ்கல் -
லைமறயா்க' அந்த விைானத் தளம் இருந்து 
வந்தது.

எல்மலைப் ேகுதியில் உளள ப்ாதமனச் 
்ாவடி்கமள, எல்மலைக்கு உளபுறத்தில் உளள 
இராணுவத்தினருக்்கான விநிபயா்க நிமலையங-
்களுடன இமணப்ேதற்்கான கூடுதல் வீதி்கள 
ைற்றும் ோலைங்கள இப்போது உருவாக்்கப்ே -
டுகினறன. எனபவ, பராந்துப் ேணியில் இருக் -
கும் இந்திய இராணுவத்தினர இனனும் முன-
பனறிச் ்்னறு ேணியில் ஈடுேட முடியும். 
்ாதனங்கமள முனபன ்்காண்டு ்்ல்லை 
முடியும்.

உலைகின மி்க உயரைான ்தௌலைத் ்ேக் 
ஓல்டி விைானதளத்தில் ்ேரிய விைானங -
்கமள இந்தியா தமரயிறக்கி மவத்துளளது. 
பைாதல்்கள நடந்தபோதிலும், தனனுமடய 
்கட்டமைப்பு வ்தி்கமள ்தாடரந்து பைம் -
ேடுத்திக் ்்காண்டிருப்போம் என இந்தியா 
்தளிவுேடுத்தியுளளது. லைடாக், இைாச்்லைப் 
பிரபத்ம் ைற்றும் உத்தர்காண்ட் ேகுதியில் 
சீன எல்மலைமய ஒட்டி ேகுதி்களில் வீதி்கமள 
உருவாக்்க, ஜாரக்்கண்ட் ைாநிலைத்தில் இருந்து 
்தாழிலைாளர்கமள அமழத்துச் ்்ல்கிறது 
இந்தியா.

ேலை ஆண்டு்களா்க ்கட்டமைப்பு வ்தி்கள 
புறக்்கணிக்்கப்ேட்டு வந்த நிமலையில், சீனாவுக் -
குச் ் ாத்கைா்க உளள வ்தி்களுக்கு இமணயா்க 

தனனுமடய வ்தி்கமளயும் ்ேருக்கிக் ்்காள -
வதற்கு இந்தியா தீவிரைா்க முயற்சித்து வருகி-
றது. அந்தப் பிராந்தியத்தில் ்ேருைளவில் வீதி 
ைற்றும் ரயில்பவ ்கட்டமைப்பு ேணி்கமள 
இந்தியா ்தாடஙகியுளளது.

உண்மையான எல்மலைக் ்கட்டுப்ோட்டுக் 
ப்காட்டுப் ேகுதியில் ோது்காப்பு முக்கியத்து -
வம் வாய்ந்த 73 வீதி்கள ைற்றும் 125 ோலைங -
்கள உருவாக்குவதற்கு அனுைதி அளிக்்கப்-
ேட்டுளளது. ஆனால் ேணி்கள பவ்கைா்க 
நமட்ேறவில்மலை. இதுவமரயில் 35 வீதி்கள 
ைட்டுபை அமைக்்கப்ேட்டுளளன. உத்தர-
்காண்ட் ைாநிலைத்தில் ்காட்டிே்கர - லிபுபலைக் 
ைற்றும் அருணாச்்லைப் பிரபத்த்தில் டாம்ப் -
பிங - யாஙக்ட்பஜ வீதி்கள அவற்றில் முக்கிய -
ைானமவயா்க உளளன. இந்த ஆண்டு இறு -
திக்குள இனனும் 11 வீதி்களின ேணி்கமள 
முடிக்்க திட்டமிடப்ேட்டுளளது.

சீனாவின எல்மலைமய ஒட்டி அமையும் 
இந்தப் ோமத்கள, ்கனர்க இராணுவத் தளவா-
டங்கமள அஙகு ்்காண்டு ்்ல்லை இந்திய 
இராணுவத்துக்கு உதவி்கரைா்க இருக்கும்.

விைானப் போக்குவரத்து வ்தி்கமளப் 
்ோறுத்த வமரயில், ்ைய்யான ்கட்டுப் -
ோட்டுக் ப்காட்மட ஒட்டிய ேகுதி்களில் இந்-
தியாவுக்கு 25 விைான தளங்கள உளளன. 
இப்போது நவீன தமரயிறங்கல் தளங்கமள 
விரிவுேடுத்துவதில் அண்மைக் ்காலைைா்க 
இந்தியா ்கவனம் ்்லுத்தி வருகிறது.

விைானப் ேமட ேலைத்மதப் ்ோறுத்த 
வமரயில், இந்தியாவுக்கு ஓரளவுக்கு ்ாத்க -
ைான நிமலைமை இருப்ேதா்க இராணுவ நிபு -
ணர்கள கூறுகினறனர.

இதற்கிமடயில் தங்களுமடய சிறந்த 
போக்குவரத்து வ்தி்கமளப் ேயனேடுத்தி, 
இந்திய எல்மலைப் ேகுதிக்கு அருப்க எவவளவு 
விமரவா்க தங்கள இராணுவத்தினமர குவிக்்க 
முடிந்தது எனேமத சீன அரசு ஊட்கம் பைன -
மைப்ேடுத்தி ்்ய்தி ்வளியிட்டிருந்தது.

எல்மலையின இருபுறங்களிலும் ்ேருைள -
வில் புதிய வீதி்கள, ரயில் வழித் தடங்கள, 
ோலைங்கள உருவாகிக் ்்காண்டிருக்கினறன. 
எனபவ எதிர்காலைத்தில் இந்தியா ைற்றும் 
சீன இராணுவத்தினருக்கு இமடயில் 
நிமறய பைாதல்்கள உருவாகும் ஆேத்து 
இருக்கிறது.

இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையய கைந்்த
சில ஆண்டுகளாகயே எலடலயில த்தாைர்ந்து
ய�ா்தல ய�ாக்கு நிலவி ேருகிறது. இரு நாட்டு

வீரர்களும் எலடலயில வீரர்கடளக் குவித்து
ேருகினறனர். அதிலும் கலோன �ளளத்்தாக்கில
கைந்்த ஆண்டு ஏற�ட்ை ய�ா்தலுக்குப் பிறகு நிடலட�
ய�லும் ய�ாச�டைந்்தது. இ்தனால எலடலயில
�்தறற�ான சூழல த்தாைர்கினறது.

எலடலயில �ாதுகாப்ட�
�லப்�டுத்தும் இந்தியா!

சீனாவின அச்சுறுத்்தடல முறியடிக்க 
இராணுே ்தளோைஙகள
சகி்தம் �டையினர் குவிப்பு!

இந்தப் புதிய ்நருக்்கடிமய ்ைாளிப்-
ேதற்கு மின்க்தி அமைச்்ர ்காமினி 
்லைாக்குப்க ைற்றும் வலு ்க்தி அமைச்்ர 
்கம்ைனபிலை ஆகிபயார ஒருவருடன 
ஒருவர புரிந்துணரவுடன 
நடந்து ்்காளவதால், 
பி ர ச் சி ம ன யி லி -
ருந்து மீளவ-
தற்கு ேரஸ் -
ேரம் உதவி 
் ் ய் கின ற ன ர . 
இருந்த போதும், 
்டாலைர ேற்றாக்-
குமறயின ்கார -
ணைா்க உருவான 
நிமலைமையினால் 
இரு அமைச்்ர-
்களும் ்நருக்்க-
டிமயச் ்ந்திக்்க 
பவண்டியுளளது.

ந ா ட் டி ல் 
தற்போது வரட்சி -
யான ்காலைநிமலை 
நிலைவி வருவதால், நீரமின உற்ேத்தி சுைார 25 
்தவீதைா்கக் குமறந்துளளதுடன, எதிரவரும் 
வாரங்களில் இந்த நிமலைமை பைா்ைமட-
யலைா்ைன எதிரோரக்்கப்ேடுகிறது. நீரமின 
உற்ேத்தி குமறந்திருப்ேதால், அனல்மினநி-
மலையங்கமளக் ்்காண்பட மின்ாரத்மத உற்-
ேத்தி ்்ய்யும் நிமலைக்கு இலைஙம்க மின்ார 
்மே தளளப்ேட்டுளளது. எனினும், மின்ா-
ரத்மத உற்ேத்தி ்்ய்வதற்குப் போதுைான 
எரி்ோருள இருப்பு மின்ார்மேயிடம் இல்-
லைாமையால் நிமலைமை சிக்்கலைமடந்துளளது. 
எரி்ோருள விநிபயா்கத்துக்கு ்ேற்பறாலியக் 
கூட்டுத்தாேனத்மத நம்பியிருக்கும் நிமலைமை 
பதானறியுளளது.

இருந்த போதும் ்டாலைர ேற்றாக்குமறயின 
்காரணைா்க ்ேற்பறாலியக் கூட்டுத்தாேனம் 
எரி்ோருள இறக்குைதியில் ோதிப்மேச் ்ந்தித்-
துளளது. அதாவது எரி்ோருமள இறக்குைதி 
்்ய்வதற்்கான ்கடன ேத்திரங்கமள திறக்்க 
முடியாத நிமலைமை ஏற்ேட்டுளளது. இதனால் 
இருப்பில் உளள எரி்ோருமள வா்கனங்களின 
பதமவ, மின்ார உற்ேத்தி, ்தாழிற்்ாமலை்கள 

போனற அமனத்துத் பதமவ்க-
ளுக்கும் ்ேற்பறாலியக் கூட்டுத் -
தாேனம் ்ைாளிக்்க பவண்டிபயற்-
ேட்டுளளது.

ஒரு லீற்றர ்ேற்பறாமலை 
146 ரூோவிற்குக் ்்காளவனவு 
்்ய்து இலைஙம்க மின்ார 
்மேக்கு அதமன 121 ரூோவுக்கு 

ைானிய விமலையில் வழங்க 
பவண்டியுளளது என ்ேற்-

பறாலியக் கூட்டுத்தாேனத்-
தின தமலைவர சுமித் 
விபஜசிஙெ ்தரி -
வித்துளளார.

் ே ற் ப ற ா லி ய க் 
கூ ட் டு த் த ா ே ன த் -
தின ைதிப்பீட்டின-
ேடி நாட்டின ைாத-
் ை ான று க் ்க ா ன 

எரி்ோருள இறக்குைதிக்்கான ்கட்டணம் 450 
மில்லியன ரூோவாகும் (ஜனவரிக்குரியது).

்வளிநாட்டு ம்கயிருப்பு விவ்காரம் தங்க -
ளின எல்மலைக்கு அப்ோற்ேட்டது எனேதால் 
அமைச்்ர்களான ்லைாக்குப்க ைற்றும் ்கம்ைன -
பிலை ஆகிபயார அதி்கரித்து வரும் மின்ார 
்நருக்்கடிமயக் குமறப்ேதற்கு தற்்காலி்கைா்க 

மின்ாரம் ைற்றும் எரி்ோருள ேயனோட்மடக் 
குமறப்ேதற்்கான பயா்மன்கள ேலைவற்மற 
முனமவத்து வருகினறனர.

்கடந்த திங்கட்கிழமை ஜனாதிேதி ப்காட்டா -
ேய ராஜேக்ஷ தமலைமையில் நமட்ேற்ற கூட் -
டத்தின பினனர எரி்க்தி அமைச்்ர ்கம்ைனபிலை 
ஊட்கங்களுக்கு ்கருத்துத் ்தரிவிக்ம்கயில், 
துமறமு்கத்திற்கு வந்துளள டீ்ல் ஏற்றுைதிக்-
்கான நிதிமய வழஙகுைாறு ைத்திய வஙகிக்கு 
ஜனாதிேதி ேணிப்புமர விடுத்ததா்கத் ்தரிவித் -
தார. மின்வட்மடத் தவிரப்ேதற்்கான உடனடி 
ஏற்ோடு்கள குறித்து ஆபலைாசிக்கும் விதைா்க 
கூட்டப்ேட்ட இக்கூட்டத்தில் ்ம்ேந்தப்ேட்ட 
அமனத்துத் தரப்பினரும் ்கலைந்து ்்காண்ட-
னர. இலைஙம்க மின்ார ்மே, ்ேற்பறாலியக் 
கூட்டுத்தாேனத்துக்குச் ்்லுத்த பவண்டிய 93 
பில்லியன ரூோ ்கடனுக்்கான ேணத்மத வழங-
குைாறு ஜனாதிேதி இலைஙம்க ைத்திய வஙகிக் -
குப் ேணிப்புமர வழஙகியதா்கவும் அவர குறிப்-
பிட்டார.

அபதபநரம், இந்தியன ஒயில் நிறுவனத்திட -
மிருந்து எரி்ோருமள இறக்குைதி ்்ய்வதற்கு 
500 மில்லியன அ்ைரிக்்க ்டாலைர ்கடமனப் 
்ேறுவது ்தாடரபில் ்கடந்த ஜனவரி ைாதம் 
15ஆம் தி்கதி நிதி அமைச்்ர ேசில் ராஜேக்ஷவுக்-
கும், இந்திய ் வளிவிவ்கார அமைச்்ர ்கலைாநிதி 
எஸ்.்ஜய்்ங்கருக்கும் இமடயில் நமட்ேற்ற 
்கலைந்துமரயாடலில் ்கவனம் ்்லுத்தப்ேட்டி -
ருந்தது.

இயற்ம்கயில் ஏற்ேடுகினற ைாற்றத்தினால் 
பதானறும் நீரத்தட்டுப்ோடு ்காரணைா்க நீரமின 
உற்ேத்தி ோதிக்்கப்ேடுவது ்காலைா்காலைம் இடம் -
்ேற்று வருகிறது. இது தற்போமதய அர்ாங்க 
்காலைத்தில் ைாத்திரம் உரிய்தாரு குமறோடு 
அல்லை. இருந்த போதும் ்டாலைர ேற்றாக்கு-
மறக்கு நாடு மு்கங்்காடுத்திருப்ேதால் அனல் -
மின உற்ேத்திக்்கான எரி்ோருள போதிய 
ம்கயிருப்பில் இல்லைாமைபய தற்்ோழுது நாடு 
மு்கங்்காடுத்துளள பிரச்சிமனயாகும்.

இருந்த போதும் ஜனாதிேதி ப்காட்டாேய ராஜ -
ேக்ஷவின 'சுபீட்்த்தின பநாக்கு' ்்காளம்கத் 
திட்டத்தில் புதுப்பிக்்கத்தக்்க ்க்திவலு ்தாடர -
பில் பிரஸ்தாபிக்்கப்ேட்டிருந்தது. சூரிய ்க் -
திமயப் ேயனேடுத்தி மின்ாரத்மத உற்ேத்தி 
்்ய்யும் திட்டங்கள ேரிந்துமரக்்கப்ேட்டிருந்-
தன. இருந்த போதும் சூரியப்ேடல்்கமளப் 

ேயனேடுத்தும் முயற்சி்களுக்குத் தனியார 
துமறயின முதலீடு்கள ்ேரியளவில் பைற் -
்்காளளப்ேடவில்மலை எனபற கூற பவண்டும்.

நாட்டின அமனத்துப் ேகுதி்களிலும் வரு-
டத்தின ்ேரும்ோலைான நாட்்கள சூரியஒளி 
கிமடக்கும் எனேதால் சூரியப் ேடல்்கமளப் 
ேயனேடுத்தி மின உற்ேத்திமய பைற்்்காள-
ளலைாம். இருந்த போதும் மின்ார்மேயின 
்ோறியியலைாளர்கள ்ங்கம் புதுப்பிக்்கத்தக்்க 
்க்திவலு விடயத்தில் அதி்க அக்்கமற ்காண் -
பிப்ேதா்கத் ்தரியவில்மலை. அனல் மினஉற் -
ேத்தி நிமலையங்கள குறித்பத அவர்கள ேரிந்து -
மர்கமள முனமவத்துளளனர. அர்ாங்கத்தின 
ேல்பவறு திட்டங்கமள ்ரியான முமறயில் 
முன்னடுத்துச் ்்ல்வதற்கு ்ம்ேந்தப்ேட்ட 
தரப்புக்்களிலிருந்தும் ஒத்துமழப்பு போதிய-
ளவு கிமடக்்கவில்மலை. இதற்கு சிறந்த உதார -
ணைா்க ப்தன உரப்ேயனோட்மட நமடமு-
மறப்ேடுத்துவதற்கு அர்ாங்கம் பைற்்்காண்ட 
முயற்சி்கள உரிய ேலைமன அளிக்்காைல் இருப்-
ேமதக் குறிப்பிடலைாம். அத்திட்டத்துக்கு ்ம்ேந் -
தப்ேட்ட தரப்புக்்களின ஒத்துமழப்பு இல்லைாத-
மதயும் குறிப்பிடலைாம்.

விவ்ாயம் ைற்றும் மின உற்ேத்திமய சுற்றுச் -
சூழலுக்கு உ்கந்ததா்க ைாற்றுவது எனேது உயர-
வான ்்யலைாகும். விவ்ாயத்திற்கு பவளாண் 
இர்ாயனங்கள இருப்ேது போல், மின உற்ேத்-
திக்கும் நிலைக்்கரி உளளது. தீஙகு விமளவிக்கும் 
இர்ாயனங்கள இல்லைாத உணமவ எல்பலைா-
ரும் விரும்புகிறார்கள, ஆனால் விவ்ாய இர்ா-
யனங்கள மீதான தமட்களால் உணவுப் ேற்றாக் -
குமறமய எதிரத்துப் போராட யாரும் தயாரா்க 
இல்மலை. அபதபோலை, சுற்றுச்சூழமலை ைாசு -
ேடுத்தும் நிலைக்்கரி எரிப்ேமத யாரும் விரும்-
புவதில்மலை, ஆனால் அமனவருக்கும் தமட-
யில்லைா மின்ாரம் பதமவ.

அடுத்தடுத்து வந்த அர்ாங்கங்கள இந்த 
இரண்டு பிரச்சிமன்கமளத் தீரப்ேதற்கு ஒரு 
நமடமுமற அணுகுமுமறமயக் ்கமடப்பிடிக் -
்கவில்மலை. இவவாறான நிமலையில் தற்போது 
பதானறியுளள நிமலைமைய எதிரக் ்கட்சியினர 
தைது அரசியல் இலைாேத்துக்குப் ேயனேடுத்து -
கினறனர எனேதுதான உண்மை.

பி.ஹர்ஷன்...?

த�ாருளா்தாரப் பினனடைவிலிருந்து நாட்டை மீட்கும் ேடகயில
அந்நிய தசலாேணியின ேரத்து அதிகரித்திருப்�்தாக �த்திய

ேஙகியின ஆளுநர் அஜித் நிோட் கப்ரால மீண்டும் உறுதியளித்துளள
ய�ாதிலும், �க்களின அனறாை ோழக்டகச் தசலவுச் சுட� இனனும் நீஙக
விலடலதயனயற கூற யேண்டும். அந்நிய தசலாேணியின �றறாக்குடறடய
ச�ாளித்து அத்தியாேசியப் த�ாருட்கள
விநியயாகம் �றறும் யசடேகடளத் 
்தடையினறி ய�ணுே்தறகு
அரசாஙகம் ய�ாராடி ேரும்
சூழலில, மினசார உற�த்தி
த்தாைர்�ான புதிய பிரச்சிடன
உருதேடுத்துளளது.

தகாவிட் த�ருந்த்தாறறு
உருோக்கிய தநருக்கடி!

எரித�ாருள �றறாக்குடற ஏற�ைா�ல
ச�ாளிக்கும் தீவிர முயறசிகளில அரசாஙகம்!

்தடையறற மினவிநியயாகத்ட்தயும், 
நஞசறற உணவுகடளயும் �க்கள 
யகாருகினறனர். ஆனால சுறறாைல
�ாசடைே்தறகு எதிராக ய�ாராை 
அேர்கள ்தயாராக இலடல!
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1987ஆம் ஆண்டு இலஙமகைக்கும் 
இந்தியாவுக்கும் இமையில் செய்து 
சகைாள்ளப்படை ஒப்பந்்தத்துக்கு 
அமைய ைாகைாணஙகைளுக்கு அதிகைா-
ரஙகைம்ளப ்பகிரந்்தளிக்கும் ந�ாக்கில் 
அரசியலமைபபுக்கு 13 வது திருத்-
்தம் சகைாண்டு வரப்படைது. இந்தி-
யாவின் அழுத்்தத்துக்கு அமைய 
ைாகைாணஙகைளுக்கு அதிகைாரஙகைம்ளப 
்பகிரவ்தற்கு இலஙமகையின் ைத்திய 
அரசு ்தமலயமெத்்தாலும், முழு -
மையான அதிகைாரஙகைள எதுவும் 
இதுவமர ்பகிரப்பைவில்மல. குறிப -
்பாகை ைாறி ைாறி ஆடசிக்கு வந்்த அர-
ொஙகைஙகைள ைாகைாணெம்பகைளுக்கு 
கைாணி, ச்பாலிஸ் உளளிடை அதிகைா-
ரஙகைம்ள முழுமையாகைப ்பகிரந்்த-
ளிக்கைவில்மல என்்பது �ாம் அமன-
வரும் �ன்கு அறிந்்த விையம்.

அந்தந�ரம், 13வது திருத்்தம் 
ச்தாைரபில் ஆரம்்பம் ச்தாடடு ்தமிழ் 
அரசியல் கைடசிகைள ைத்தியில் ைாறு-
்படை கைருத்துக்கைள நிலவி வந்துள -
்ளன. ஆயு்தப ந்பாராடைம் வலுப-
ச்பற்றிருந்்த கைாலப ்பகுதியில் எல்.
ரி.ரி.ஈ உளளிடை ஆயு்தக் குழுக்கைள 
ைாகைாணெம்ப முமையில் ச்பரி்தாகை 
�ாடைம் சகைாண்டிருக்கைவில்மல. 
ஆயு்தக் குழுக்கைள ைாத்திரைன்றி 
அபந்பாது ்தமிழ் ைக்கைம்ளப பிரதி-
நிதித்துவப்படுத்திய கைடசிகைளும் 
அதில் ச்பரி்தாகை அக்கைமை சகைாண்டி -
ருக்கைவில்மல என்்பந்த உண்மை.

இருந்்தந்பாதும் பின்மனய �ாடகை-
ளில் 13வது திருத்்தத்துக்கு அமைய 
உருவாக்கைப்படை ைாகைாணெம்பகை -
ளுக்கைான ந்தர்தல்கைளில் ந்பாடடியி-
டுவதில் அமவ ஆரவம் கைாடடியி -
ருந்்தன. இவவாைான பின்னணியில் 
்தமிழ் ைக்கைளின் பிரச்சிமனகைளுக்குத் 
தீரவு கைாண்்பது ச்தாைரபில் ந்பச் -
சுக்கைள எழுகின்ைன ஒவசவாரு ெந்-
்தரப்பத்திலும் 13வது திருத்்தத்தில் 
குறிபபிைப்படைது ந்பான்று ைாகைா-
ணஙகைளுக்கு முழுமையான அதிகைா-
ரம் வழஙகைப்பை நவண்டும் என்ை 
ஒரு விையம் அவவபந்பாது 
்தமலதூக்கிச் செல்லும். 
குறிப்பாகை ்தமிழ்க் கைடசிகை -
ளின் ஆ்தரமவ பிர்தான 

கைடசிகைள நகைாருகின்ை அந�கைைான 
ெந்்தரப்பஙகைளில், அதிகைாரப்பகிரவு 
்பற்றிய ஏ்தாவது ஒரு விையம் உள்ள-
ைஙகியிருக்கும்.

இருந்்தாலும் ைற்றுசைாரு ந்தர்தல் 
வரும் வமர இது்பற்றி எவருக்கும் 
அக்கைமை இருக்கைாது. ைறு்பக்கைத்தில் 
13வது திருத்்தத்ம்த முழுமையாகை 
அமுல்்படுத்்த நவண்டும் என்ை 
விையத்தில் இந்தியா உறுதியாகை 
இருந்து வந்துள்ளது. புதுடில்லியில் 
ஆடசிக்கு வரும் இந்திய ைத்திய 
அரொஙகைம் எதுவாகை இருந்்தாலும் 
இது விையத்தில் ைாற்றுக் கைருத்ம்தக் 
சகைாண்டிருக்கைவில்மல. ்பாரதீய 
ஜன்தா கைடசியாகை இருந்்தாலும் 
ெரி, கைாஙகிரஸாகை இருந்்தாலும் 
ெரி அவரகைள 13வது திருத் -
்தத்ம்த அமுல்்படுத்துைாறு 
ச்தாைரந்தும் இலஙமகை அர -
சுக்கு வலியுறுத்திநய வந்-
துள்ளனர.

இந்்த நிமலயில் 
்தமிழ் ைக்கைளின் அபி-
லாமஷகைம்ளப பூரத்தி 
செய்ய 13வது திருத் -

்தத்ம்த முழுமையாகை அமுல்்ப-
டுத்்த இலஙமகைக்கு அழுத்்தம் 
சகைாடுக்கை நவண்டும் எனக் நகைாரி 
சில ்தமிழ்க் கைடசிகைள இந்தியப 
பிர்தைர �நரந்திர நைாடிக்கு 
கைடி்தசைான்மை அனுபபி மவத் -
துள்ளன. சரநலா என அமழக்-
கைப்படும் ்தமிழ் ஈழ விடு்தமல 
இயக்கைத்தின் முயற்சியால் மு்தல் 
்தைமவயாகை யாழ்ப்பாணத்தி-
லும், பின்னர சகைாழும்பிலும் 
ெந்தித்்த ்தமிழ்க் கைடசிகைள நீண்ை 

கைலந்துமரயாைல்கைளுக்குப பின்னர 
இது விையத்தில் இந்தியப பிர்தை-
ருக்கு கைடி்தசைான்மைத் ்தயாரித்து 
அனுபபி மவத்துள்ளன. இலங-
மகைத் ்தமிழரசுக் கைடசி, ்தமிழ் ைக்கைள 
கூடைணி, சைநலா, புச்ளாட, ஈ.பி.
ஆர.எல்.எவ, ்தமிழ் ந்தசியக் கைடசி 
ஆகிய கைடசிகைந்ள இந்்தக் கைடி்தத் -

தில் மகைசயாப்பமிடடுள்ளன. 
பிர்தைர நைாடிக்கு எழு்தப-

்படடுள்ள இந்்தக் 
ந கை ா ரி க் ம கை க் 

கைடி்தம் சகைாழும்-
பிலுள்ள இந்-

தியத் தூது-
வ ரி ை ம் 
ம கை ய ளி க் -
கைப்படடுள்ளது.

'்பதின்மூன்ைாம் ெடைத் திருத் -
்தத்தில் உள்ள ஏற்்பாடுகைம்ள 

முழுமையாகை �மைமுமைப்படுத்-
து்தல், 1987 மு்தல் அரொஙகைத்தின் 
ெகைல ்தரபபுகை்ளாலும் ச்தளிவாகை 
நைற்சகைாள்ளப்படை வாக்குறுதி-
கைம்ள அமுல்்படுத்து்தல். அத்துைன் 
்தமிழ் ந்பசும் ைக்கைள ்தைது சுயநிர-
ணய உரிமைமய ்பயன்்படுத்தும் 

வமகையில் ்தம் வரலாற்று 
ரீதியான வாழ்விைங-

கைளில் கைண்ணியத்து-
ைனும், சுயசகைௌ-

ர வ த் து ை னு ம் , 
அமைதியாகைவும் 

்ப ா து கை ா ப ்ப ா கை -
வும், ஒன்றி-
மணந்்த, பிரிக்-
கை ப ்ப ை ா ்த 
�ாடடிற்குள 
ஏற்்படுத்்தப -

்படும் அமைபபில்  வாழ்வ்தற்கு 
வழி செய்ய நவண்டும்' என்ை 
நகைாரிக்மகை இந்்தக் கைடி்தத்தில் 
முன்மவக்கைப்படடுள்ளது.

இந்்தக் கைடி்தத்தில் 
மகைசயாப்பம் இட-
டு ள ்ள வ ர கை ளி ல் 
்தமிழ்த் ந்தசியக் 
கூ ட ை ம ை ப பி ல் 
அஙகைம் வகிக்கும் 

கைடசிகைந்ள அதிகைைாகைக் கைாணப்ப-
டுகின்ைன. ச்பாதுவான ஆவண-
சைான்று ்தயாரிக்கைப்படடிருந்்தாலும் 
கூடைமைபபினருக்கிமையில் இது 
ச்தாைரபில் ைாறு்படை கைருத்துக்-
கைள இருப்பம்த �ன்கு ச்தளிவாகைப 
புரிந்து சகைாள்ள முடிந்துள்ளது.

யாழ்ப்பாணத்தில் �மைச்பற்ை 
மு்தலாவது கூடைத்தில் ்தமிழரசுக் 

கைடசி உறுபபினரகைள அமழக்கைப-
்பைவில்மல. அந்தந�ரம், ்தமிழ் 
முற்ந்பாக்குக் கூடைணியின் 
்தமலவர ைநனா கைநணென் 
ைற்றும் முஸ்லிம் கைாஙகிர-
ஸின் ்தமலவர ரவூப ஹக்கீம் 

ஆகிநயார மு்தல் கூடைஙகை-
ளில் ்பஙசகைடுத்திருந்்தனர. 
அ்தன் பின்னர சகைாழும்-
பில் �மைச்பற்ை இரண்-
ைாவது கூடைத்திலும் 

அவரகைள கைலந்து சகைாண்டிருந்்தார -
கைள. இருந்்தந்பாதும் அவரகைள 
்தைது நிமலப்பாடுகைம்ள ைாற்றிக் 
சகைாண்டு இந்தியப பிர்தை-
ருக்கு அனுபபும் ஆவணத்-
தில் மகைச்ொத்திடுவதிலிருந்து 
விலகிக் சகைாண்ைனர. இவற் -
றின் அடிப்பமையில் ்பாரக்கும் 
ந்பாது ்தமிழ் ைக்கைம்ளப பிரதிநி-
தித்துவப்படுத்தும் கைடசிகைளுக்-
கிமையிநலநய ைாறு்படை 
நிமலப்பாடு கைாணப்ப-
டுகிைது.

்தமிழ்த் ந்தசியக் 
கூ ட ை ம ை ப பின் 
்ப ா ர ா ளு ைன் ை 
உ று ப பி ன ரு ம் , 
்தமிழரசுக் கைடசி-
யின் முக்கியஸ்-
்தருைான எம்.ஏ.
சுைந்திரன் கூை 
இந்்த முயற்சிகைம்ள ஆரம்்பத்தில் 
விைரசித்திருந்்தார. '13வது திருத்்தத்-
துைன் நிற்்ப்தாயின் அ்தன் பின்னர 
ஏன் இதுவமர ்பல உயிரகைம்ள இழந் -
துளந்ளாம். இபச்பாழுதுந்பாய் 
13வது திருத்்தத்ம்த அமுல்்படுத்்த 
இந்தியாவிைம் நகைாரி கூடைம் மவக் -
கின்ைனர. 13வது திருத்்தம் அடிப-
்பமையிநலநய ்பழுது்படைது, 
இ்தமனத் திருத்்த முடியாது என 
அமைச்ெர ஜீ.எல்.பீரிஸ் கூறியுள-
்ளார. இப்படியான சூழ்நிமலயில் 
�ாம் சென்று 13வது திருத்்தத்ம்தத் 
்தா என்று நகைட்ப்தா? 13வது திருத் -
்தத்தில் முக்கியைான �ல்ல விையங-
கைள இருக்கின்ைன. இல்மலசயன்று 
�ான் கூைவில்மல. ைாகைாணம் ஒரு 
அலகைாகை வந்்தது, வைக்கு,கிழக்மகை 
ஒரு அலகைாகை இயக்கைக் கூடிய ொத்-
தியம், ச்பாலிஸ் அதிகைாரஙகைள ஓர-

்ளவுக்குக் சகைாடுக் -
கைப்படைது. 13இல் 
உள்ள �ல்ல விை -

யஙகைம்ள வீசுைாறு 
கூைவில்மல. அ்தற்கைாகை 13 ்தான் 
எஙகை்ளது அபிலாமெ என ்தமிழ் 
ைக்கைள ஏற்றுக் சகைாண்ைதில்மல. 
இ்தற்கும் அப்பால் செல்ல-
நவண்டும் என இந்்த அரொங-
கைநை கூறியிருக்கும் நிமலயில், 
�ாஙகை்ளாகைநவ ந்பாய் இந்்தப 
்படுகுழிக்குள விழநவண்டிய 
ந்தமவ இல்மல' என சுைந்திரன் 

யாழ்ப்பாணத்தில் �மை -
ச்பற்ை கூடைசைான்-

றில் ந்பசும் ந்பாது 
கூறியிருந்்தார.

இ வ வ ா ை ா ன 
பின் ன ணி யி ல் 
இந் தி ய ா வின் 
அ ழு த் ்த த் ம ்த 
ஏ ற் ்ப டு த் ்த 

நவண்டும் என்ை இந்்த முயற்சிக்கு 
வித்திடை சரநலா ஆரம்்பத்தில் ்தயா-
ரித்திருந்்த ச்பாது ஆவணத்துக்கு 
ஏமனய கைடசிகைள இணக்கைம் ச்தரி-
வித்திருக்கைவில்மல. இ்தனால் இந்்த 
ஆவணத்ம்த முழுமையாகை ைாற்றும் 
நிமல ஏற்்படைது. பின்னர �மை-
ச்பற்ை நீண்ை கைலந்துமரயாைல்கை-
ம்ளயடுத்ந்த ்தற்ச்பாழுது ஆவண-
சைான்று ்தயாரிக்கைப்படடு இந்தியப 
பிர்தைருக்கு அனுபபி மவக்கைப்பட-
டுள்ளது. அந்தந�ரம், இந்்த விையத்-
தில் ஆரம்்பம் மு்தல் ்பஙசகைடுக்கைா்த 
கைநஜந்திரகுைார ச்பான்னம்்பலம் 
்தமலமையிலான அகில இலஙமகை 
்தமிழ் கைாஙகிரஸ் இம்முயற்சிமய 
விைரசிக்கைத் ச்தாைஙகியுள்ளது.

அ்தாவது புலிகைந்ள ஏற்றுக் 
சகைாள்ளா்த 13வது திருத்்தத்ம்த 
்தமிழ் ைக்கைளின் பிரதிநிதிகைள எனக் 

கூறிக் சகைாளளும் இவரகைள 
எவவாறு முழுமையாகை அமுல் -
்படுத்துைாறு நகைாருவாரகைள 
என அகில இலஙமகை ்தமிழ்க் 
கைாஙகிரஸ் நகைளவிசயழுபபி -
யுள்ளது. நகைளவிசயழுபபியது 
ைாத்திரைன்றி இ்தற்கு எதிரான 
பிரொரத்திலும் அவரகைள ஈடு்பட-
டுள்ளனர. இலஙமகை மீது சீனா 
சகைாண்டிருக்கும் ஆதிக்கைத்ம்த 
ெைாளிக்கும் இந்தியாவின் கைாய் -
�கைரத்்தல்கைளில் ஒன்ைாகை இந்்த 
முயற்சி அமைந்துள்ளது.

இதில் இலஙமகை அரொஙகைத்-
தின் ஒத்துமழபபு இருப்ப்தாகை-
வும், ்தமிழ் ைக்கைளின் பிரச்சிமனக் -
குத் தீரவு வழஙகுகின்நைாம் 
எனக் கூறி பிரச்சிமனமய நீரத்-
துப ந்பாகைச் செய்யக் கூடிய ெைா-
ளிபச்பான்மை வழஙகும் திமரை-
மைவிலான ெதி இருப்ப்தாகைவும் 
அவரகைள குற்ைஞொடடுகின்ை-
னர. 13வது திருத்்தத்ம்த தும்புத்்த-
டியால் கூைத் ச்தாை ைாடநைாம் 
என இரா.ெம்்பந்்தன் முன்சனாரு 
்தைமவ கூறியிருந்்தார. ்தற் -
ச்பாழுது 13வது திருத்்தம் முழு-
மையாகை அமுல்்படுத்்தப்பை 
நவண்டும் என இந்தியாவுக்கு 
கைடி்தம் அனுபபுகின்ைனர. இதில் 
ைக்கைம்ள ஏைாற்றும் ெதி உள்ளது 
என கைநஜந்திரகுைார ்தமலமை-
யிலான கைடசி விைரசித்து வருகி-
ைது.

ைறு்பக்கைத்தில், ்தமிழ் ைக்கைளின் 
பிரச்சிமனகைளுக்கு தீரவு கிமைப-
்பம்தக் கூை அகில இலஙமகை 
்தமிழ்க் கைாஙகிரஸ் விரும்்ப-
வில்மல என ்தமிழ்த் ந்தசியக் 
கூடைமைபபுக் கூறியுள்ளது. 
ைாகைாணெம்ப முமைமைய அவர-
கைள ஏற்றுக் சகைாள்ளவில்மல -
சயன்ைால் ஏன் ைாகைாணெம்பத் 
ந்தர்தலில் ந்பாடடியிடுகின்ை -
னர? கைநஜந்திரகுைார ச்பான்னம் -
்பலம் மு்தலமைச்ெர ்ப்தவிக்குக் 
கூைப ந்பாடடியிடைவர. இவ-
வாைான நிமலயில் அவரகைள 
்தற்ச்பாழுது இரடமை நவைம் 

ந்பாடுகின்ைனர என அவரகைள மீது 
ஏமனய கைடசிகைள விைரெனஙகைம்ள 
முன்மவத்துள்ளன. அரசியல் கைட -
சிகைள ்தைது அரசியல் செயற்்பாடுகை-
ம்ளத் ச்தாைரந்தும் முன்சனடுத்துச் 
செல்வ்தற்கு அவவபந்பாது இவவா-
ைான வித்ம்தகைம்ளக் கைாண்பிப்பது 
ொ்தாரணைாகும்.

உண்மையில், பூநகைா்ள அமைவி-
ைம் ொரந்து எபச்பாழுதும் சவளி-
�ாடுகைளின் கைண்கைம்ள உறுத்தும் 
வமகையில் இலஙமகை கைாணப்படடு 
வந்துள்ளது. ்தற்ச்பாழுது கைாணப-
்படும் ச்பாரு்ளா்தார பின்னமைவு 
என்ை விையம் ஏமனய �ாடுகைம்ள 
இலஙமகை மீது நைலும் ்தாக்கைம் 
செலுத்துவ்தற்கைான வாய்பபுக்கைம்ள 
வழஙகியுள்ளன. இலஙமகையுைன் 
�டபுப ்பாராடடுவ்தற்கும் உ்தவி-
கைம்ள நைற்சகைாளவ்தற்கும் சீனா-
வுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இமையில் 
ந்பாடடிநிமலசயான்று கைாணப்படு-
கின்ைது.

இ்தற்கிமையில் யுகை்தனவி அனல் -
மின்நிமலய விவகைாரத்தில் அசைரிக்-
கைாவும் இமணந்து சகைாண்டுள்ளது. 
இவவாைான நிமலயில் 13வது திருத்-

்தம் ச்தாைரபில் ்தமிழ் அரசியல் 
கைடசிகைளுக்கு திடீர ஞாநனா -

்தயம் ஏற்்படைது ஏன் 
என்ைச்தாரு நகைளவி-
யும் இஙகு எழத்்தான் 
செய்கிைது.

ச ்ப ா ரு ்ள ா ்த ா ர 
ச�ருக்கைடி உளளிடை 
்பல்நவறு கைாரணஙகை -

்ளால் ச்பாதுவாகைநவ அரசியல்வாதி-
கைள மீது ைக்கைள �ம்பிக்மகை இழந்தி-
ருக்கும் நிமலயில், ைாகைாணெம்பத் 
ந்தர்தசலான்று வந்்தால் அ்தமன 
எதிரசகைாளவ்தற்கைான ்த்ளத்ம்த உரு -
வாக்கும் ந�ாக்கில் 13வது திருத் -
்தத்ம்த அடிப்பமையாகைக் சகைாண்ை 
அதிகைாரப ்பகிரவு என்ை விையம் 
முன் ம வ க் கை ப ்ப ட டி ரு க் கை ல ா ம் . 
்தமிழ்க் கைடசிகைள ைற்றும் ்தமிழ் 
ந்பசும் ைக்கைளின் பிரதிநிதிகைள ஒன்-
றிமணந்து செயற்்படுவதில் எவவி்த 
ைாற்றுக் கைருத்துக்கும் இைம் இல்-
மலசயன்ைாலும் இந்்த இமணவு 
உண்மையில் ைக்கைளின் �லனுக்கைா -
ன்தாகை இருக்கை நவண்டுநை ்தவிர 
சவறும் ந்தர்தலுக்கைான கூடைா-
கைநவா அல்லது வாக்கு வஙகிகைம்ளப 
ச்பற்றுக் சகைாளவ்தற்கைான ஒரு உத்தி -
யாகைநவா இருக்கை முடியாது.

மாகாண சபையில் பைாட்டியிட்்டவரகள்
இன்று 13 ஆவது திருத்ததப்தபே 
எதிரக்கும் விசிததிரம்; 13 ஆவது
திருத்ததப்த நிராகரித்தவரகள்
இன்று அ்தபை அமுல்ைடுததுமாறு
இந்திோபவ பகாருகின்்ற புதுபம!

்தமிழ் மக்கபைப் பிரதிநிதிததுவப்ைடுததும் அரசிேல்
்தரப்புகளின் மததியில் ்தற்ைாழுது அதிகம்
பைசப்ைடும் வி்டேமாக 13வது திருத்தச் சட்்டம்

அபமந்துள்ைது. அ்தாவது, 1978ஆம் ஆண்டு
அரசிேலபமப்பில் இந்திோவின் அழுத்தததின்
காரணமாக உள்ை்டக்கப்ைட்்ட மாகாண சபை முப்றபே
வலியுறுததும் 13வது திருத்தம் ைறறிபே ்தமிழ் அரசிேல்
கட்சிகள் அதிக கவைம் ்சலுததியுள்ைை.

நல்லிணக்கப்ைாட்டுக்கு
வர முடிோ்த நிபலயில்
்தமிழ் அரசிேல் கட்சிகள்!

நபரந்திர பமாடிக்கு அனுப்பிே
கடி்தததில் பக்ேழுததிடுவப்த 
சில கட்சிகள் ்தவிரத்தது ஏன்?

13 ஆவது திருத்தத்்த
ஆ்தரிப்பதில் ஒன்றுடன�ொன்று

மொறு்படட நி்ைப்பொடடில்!
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ஆர். நவராஜா  ...?

நாட்டில்  ைமழகாலம் ஓய்ந்து  
ககாமை  காலம்  ஆரம்பித்துள்ளது.     
கைந்்த மூன்று வாரஙக்ளாககவ 

கடும்  வவயில்வுைனான  காலநிமல  நில -
வுகிறது.    குறுகிய  இந்்த  ககாமை காலத் -
தில்  நாட்டில்  உள்ள  நீரக்தக்கஙகளின் நீர -
ைட்ைம்  கணிசைான  அ்ளவு குமறவமைந்து 
உள்ளது. 

நாட்டின் க்தமவக்கு ஏற்்ப  நீர மின் -
சாரத்ம்த  உற்்பத்தி வசய்யும் அ்ளவிக்கு 
நீரக்தக்கஙகளில்  நீர ைட்ைம்  இல்மல. 
ஆறுகள கு்ளஙகள குட்மைகளிள  நீர  குமற -
வமைந்து  உள்ளது.     ்பல்பகுதிகளில் குடிநீ -
ருக்கு  ்தட்டு்பாடு ஏற்்பட்டுள்ளது.

எைது நாடு  நீரவ்ளமிக்க வசழிப்பான  நாடு 
என்்பது  எைக்கு ைட்டும்  அல்ல, உலகுக்கக 
நன்கு வ்தரியும். ஆனால் வவகு கவகைாக 
இந்்த நிமலயில் இருந்து நாடு பின்கநாக்கிச் 
வசல்ல முயல்வதும் வ்தரிகிறது.

விவசாயத்தில் ்தன்னிமறவு  வகாண்டி -
ருந்்த எைது நாட்மை ஆண்ை ்பண்மைய 
ைன்னரகளுக்கு நீரவ்ளத்தின் அவசியம் 
வ்தரிந்திருந்்த்தால்்தான் ்பல கு்ளஙகம்ள  
அமைத்து  நீமர கசகரித்்தனர.இலஙமக -
யில் மு்தல் மு்தலாக கு்ளம் கட்டியது  ்பண் -
டுகா்பயன் என ைஹாவம்சம் கூறுகின்றது. 
இவர வழியில் வ்தாைரதும்  ்பல ைன்னரகள 
கு்ளஙகம்ளகட்டியுள்ளனர  வச்பைன்னன் 
11 கு்ளஙகம்ள  காட்டினார.     ைகாகசனன் 
1000கு்ளஙகம்ள அமைத்்த்தாக வசால்லப -
்படுகிறது.    மு்தலாம் ்பராகிரை்பாகு 163 
கு்ளஙகம்ள  அமைத்்தாராம்.

எைது முன்கனாரகள ைரஙகளுக்கும் 
ைமழக்கும் இமையிலான வ்தாைரம்ப 
நன்கு அறிந்து மவத்திருந்்தனர.     ைமழமய  
ைாரி என்று அமழப்பாரகள. ைமழக்கான 
கைவுள என்்பக்த ைாரியம்ைனாயிற்று” 
குறித்்த காலத்தில்  ைமழ வ்பய்யாவிட்ைால்  
்பல கிகலாமீட்ைருக்கு அப்பால்  இருக் -
கும் நீர ஊற்றில் இருந்து குைஙகளில்  நீமர 

எடுத்து வந்து  ைாரி்தாகய  ைமழ  வ்பாழிய 
ைாரி்தாகய  ைமழ  வ்பாழிய  என குலமவ 
க்பாட்டுக்வகாண்டு  வீதி வழிகய வந்து அம் -
ைனுக்கு  நீர  ஊற்றும் வழக்கம் வ்பருந் -
க்தாட்ைப வ்பண்களிைம் உள்ளது.

்தமிழ்  நாட்டில்  1800களில் வ்தாைரச் -
சியாக  ்பலவருைஙகள  வானம்  வ்பாய்த் -
்தமையால்  விவசாயம்  வசய்யமுடியாது. 
்பஞசத்தில் சிக்கிய விவசாயிகக்ள கண்டிச் 
சீமைக்கு க்தாட்ைத்வ்தாழில் வசய்ய வந்்த-
னர. அவரகள ஏற்கனகவ விவசாயிக்ளாக 
இருந்்த்தால் காடுகளின் அவசியம் அவரக-
ளுக்கு புரிந்திருந்்தது. அன்மறய வ்பாழுது -
களில் இந்்த அ்ளவுக்கு ைமலயகக் காடுகள 
அல்லது க்தாட்ைஙகளில் தீப ்பற்றிக் வகாண் -
ைதில்மல. 

ைமலயக  வ்பருந்க்தாட்ை  ்பகுதிகளில் 
தீப பிடிப்பது இபக்பாது வாடிக்மகயாகி 
உள்ளது. இவவாறு ்பற்றிக் வகாளளும் கானக 
அல்லது ்பற்மறகாடுகளிகலகய குடிநீர ஊற் -

வறடுக்கிறது. இம்த கவனத்தில் வகாள்ளா -
ைல் சிலர விலஙகுகம்ள கவட்மையாடுவ -
்தற்காக  திட்ைமிட்ை ரீதியாக காடுகளுக்கு 

தீயிடுகின்றனர.காடுகள தீக்கிமரயாகும்-
க்பாது உணவு  ைற்றும்  நீர  க்தடி ைனி்தனின்  
வாழ்விைம் கநாக்கி காட்டு விலஙகுகள 

வரத்்தாகன வசய்யும்! உணவுக்காக 
வரும் விலஙகுகம்ள இலகுவாக  கவட்மை -
யாடுகின்றனர. எவவ்ளவு வகாடுமையான 
விஷயம்! 

ைாட்டுக்கு புல் அறுக்கும்  ஒருசாரார 
காய்ந்து  சருகாகிவிட்ை   புல் ்தமரகளுக்கும் 
ைானா்பற்மறகாடுகளுக்கும் தீ  மூட்டுகின்ற -
னர  இமவ எரிந்து சாம்்பலாகியதும் அவ 
வவளியில் ்பசும்புல் வசழித்து வ்ளரும். பு

திய புற்கள  ைாட்டுக்கு சிறந்்த தீவன -
ைாக அமையும் என்்ப்தற்காக தீயிடுவது 
ைற்வறாரு குரூரம்!

சிலர வ்பாழுது க்பாக்குக்காகவும் விம்ள -
யாட்ைாகவும் தீ மவத்து ரசிக்கின்றனர.

இவவாறான  சந்்தரப்பஙகள குடிநீர 
விநிகயாக  குழாய்கள எரிந்து  சாம்்பலாகிய 
சந்்தரப்பஙகளும்  ஏரா்ளம்  உண்டு.     விவ -
சாயத்துக்காக குழாய்கள  மூலம்  ைமல்பாங -
கான ்பகுதிகளில்  இருந்து நீவரடுத்துவரும் 
குழாய்களும்  எரிந்து  சாம்்பலாகின்றன.

 க்பாட்டி  வ்பாறாமை  குறுகிய சிந்்தமண  
வகாடூர  ைனப்பாஙகு  என்்பனவும் காடுக -
ளுக்கு  தீமூட்ை காரணைாக அமைகின்றது.    
விஷமிகள  காடுகளுக்கு  தீமய  மூட்டி அது 
எரிவம்த  ்பாரத்து  இரசிக்கின்றனர  இது 
ஒரு  விலஙகு  குணம்.  விலஙகில்  இருந்து  
ைனி்தன்  க்தான்றினான்  என்்ப்தற்கு  இது 
க்பான்ற  வகாடூர குணஙகள சான்றாக  அமை -
கின்றன.  காடுகம்ள அழிப்பது ்தன்மனத்-
்தாகன அழிப்ப்தற்கு சைன் என்்பம்த நம்ைவரகள 
புரிந்து வகாள்ளா்தவமர காடுகள எரியத்்தான் 
வசய்யும்!

பெருந்தோட்டப் பகுதிகளில் உள்ள 
ஒவ்வோரு குடுமபத்திற்கும 7 
்பர்ச் கோணியை வழஙக ஜனோதி-

பதி ்கோட்டோபை ரோஜபக்ஷ தீர்்மனித்துள்ளதோக 
அய்மச்்சர் ்மஹிநதோனத்த அளுத்க்ம்க அண்-
ய்மயில் ்தரிவித்திருநதோர். அர்சோஙகம வழங-
கும இககோணியில் ்தோட்ட ்மககள முயைைோன 
வீடுகய்ள தோ்்ம நிர்்மோணித்துக ்கோள்ளலோம 
எனவும அவர் கூறியவத்தோர்.  

இங்க இரண்டு ்களவிகள எழுகினைன. 7 
்பர்ச் கோணியை வழஙகுவதன மூலம ்பருந-
்தோட்டத்துககோன தனிவீடடுத் திட்டம யகவி்டப்ப-
டு்மோ? இது முதலோவது ்களவி. அப்படி கோணி 

விநி்ைோகம இ்டம்பறும பட்சத்தில் தற்்போது 
்தயியலத் ்தோழிலில் ஈடுபடடுள்ள குடுமபங -
களுககு ்மடடு்்ம எனும நியலப்போடு எடுக -
கப்படு்மோ? அதற்கோன வோய்ப்புக்்ள தற்்போ -
யதை நியலயில் அதிக்மோக கோணப்படுவதோக 
்மயலைக ்தோழிற்்சஙக வட்டோரஙகளில் ்பச்சு 
அடிபடுகினைது.  

2022ஆம ஆண்டுககோன வரவு ்்சலவு 
திட்டத்தின இரண்்டோம வோசிப்பின மீதோன 
விவோதத்தில் கலநத ்கோண்டு ்பசிை இரோ -
ஜோஙக அய்மச்்சர் ஜீவன ்தோண்்ட்மோன, 
்பருந்தோட்ட ்மககளுககோன கோணி உரிய்ம, -
வீ்டய்மப்பு திட்டம பற்றிை சில கருத்துககய்ளச் 
்்சோல்லியிருநதோர். ்மயலைக ்மககளுககு வீ்ட -
ய்மப்பு முககிைமில்யல. கோணி உரிய்ம்ை  
அவசிைம. 150 வரு்டஙக்ளோக வோழபவர்கள 
கோணி உரிய்ம இல்லோ்மல் இருககினைனர். 
தவிர ்்சோநதக கோணியில் வீடுகய்ளக கட்ட 
்வண்டும எனனும எதிர்போர்ப்பில் ்பருந -

்தோட்ட ்மககள இருககினைோர்கள. கோணியி -
ருநதோல் வீடுகய்ளக கடடிக்கோள்ள முடி -
யு்மோனவர்கள ்மயலைகத்தில் இருகக்வ 
்்சய்கிைோோ்கள. என்வ இம்மககளுககு வீடு 
வழஙகுவயத வி்ட கோணி வழஙக்வ ந்டவ -
டிகயக எடுககப்ப்ட ்வண்டும.  

ஆக வீடுகளுககுப் பதிலோக கோணி வழங -
குவ்த ்போருத்த்மோனது எனனும நியலப் -
போடய்ட ்கோண்டுள்ள இ.்தோ.கோவின 
்கோரிகயகயை அர்சோஙகம ஏற்றுக ்கோண்டி -
ருககலோம என்ை ்தோனறுகிைது. முனனோள 
ஜனோதிபதி ்சநதிரிகோ கு்மோரணதுஙக ஆடசிக 
கோலத்தில் 7 ்பர்ச் கோணி 

வழஙக ந்டவடிகயக எடுக -
கப்பட்டது. அனறு பிரதிை -
ய்மச்்சரோக இருநத அ்மரர் 
்சநதிர்்சகரன உ்ட்ன குரல் 
எழுப்பினோர். 7 ்பர்ச் கோணி 
வழஙகுவது வர்வற்கப்ப்ட 
்வண்டிை வி்டைம. ஆனோல் ்வறும யக 
முழம ்போ்டோது. கோணி கிய்டத்தோலும அதில் 
த்மககோன வீடுகய்ள நிர்்மோணித்துக ்கோள்ள 
திரோணிைற்ை நியலயி்ல்ை ்மயலைக ்மககள 
இருககிைோர்கள எனபயத ஜனோதிபதி ்சநதிரி -
கோவி்டம வலியுறுத்தினோர்.  

அதன பைனோக க்டனுதவி ஏற்போடுகள 
்்சய்ைப்பட்டது. 25 ஆயிரம வீடுகள எனனும 
இலக்கோடு ஆரமபிககப்பட்ட இத்திட்டத்தின 
மூலம 6000 வீடுகள ்மடடு்்ம நிர்்மோணிக -
கப்பட்டன. அப்்போயதை நியலககும இப் -
்போயதை நியலககும ்போரு்ளோதோர ரீதியில் 
ஏதோவது பரி்மோணஙகள ஏற்படடுள்ளதோக 

ஆய்வுத் தரவுகள எதுவு்்ம கிய்டைோது. ஒரு 
சிலரின வ்ளர்ச்சியை ்்ம்லோட்ட்மோக யவத்து 
ஒடடு்்மோத்த ்சமூகத்யதயும எய்ட்போ்ட 
முடிைோது. உண்ய்மயில் இனறு எத்தயன 
குடுமபஙகள கோணி கிய்டத்தோல் தனி வீடு 
கடடிக ்கோள்ளத் தைோரோயிருககி்ைோம எனறு 
்்சோல்லப்்போகினைன?  

1000 ரூபோ தினககூலி ்பற்றுக ்கோடுத் -
ததோல் இம்மககளின வோழவோதோரம அதி -
ரடிைோக உைர்நது ்போயிருககிைது எனறு 
ைோரோலும  கூை முடிைோது. ஏ்னனில் அநத 
1000 ரூபோ ்சமப்ள அதிகரிப்யப முழுய்ம -

ைோகப் ்பை முடடுககடய்டப் ்போடுவதோக 
்தோட்ட நிர்வோகஙகள மீது கோட்ட்மோன குற்ைச் 
்சோடடுககய்ள இ.்தோ.கோ தோன சு்மத்தி வருக -
கினைது. அனய்மயில் அதன ஊ்டக ்்சய்தி 
இதயன உறுதி ்்சய்கினைது. ்பருந்தோட்ட 
்தோழிலோ்ளர்களுககு 1000 ரூபோ ்சமப்ள 
அதிகரிப்யப ்தோ்டர்நது ்தோட்ட நிர்வோகங -
கள பல்்வறு ்கடுபிடிகய்ள ்்மற்்கோண்டு 
வருகினைன. ்தோழிலோ்ளர்களுககு ்வயல 
நோடகள குயைப்பு, அயரநோள ்சமப்ளம வழங -
குதல், ்்மலதிக ்கோழுநது பறித்தலுககு 
்கோடுப்பனவு வழஙகோய்ம ்போனை அழுத் -
தஙகய்ள ்தோழிலோ்ளர்கள மீது கமபனி தரப்பு 

பிர்ைோகித்து வருகினைது எனறு புலமபுகிைது 
இ.்தோ.கோ.  

இதனபடி போர்ககப் ்போனோல் 1000 ரூபோ 
்வதன அதிகரிப்போல் ்போரு்ளோதோர ஸ்திரம 
எதுவு்்ம ஏற்படடிருகக வோய்பில்யல. ்கோழுமபு 
்போனை நகரஙகளில் ஆயிரககணககோன 
்பருந்தோட்ட ்மககள ் வயல ் ்சய்து வருகிைோர்-
கள. அ்நக்மோன ்பருந்தோட்ட இய்ளை தயல-
முயையினருககு நோடடின நகரஙக்்ள தஞ்சம. 
இவர்களில் சிலரது குடுமபஙகள ்மடடு்்ம 
இனறு ்தயியலத் ்தோழிலில் ஈடுபடுகினைன. 

இககுடுமபஙகளுககு 7்பர்ச் கோணி கிய்டக-

கும பட்சத்தில் பல முயை்கடுகளும இ்டம-
்பை வழியுண்டு. இனறு நகர வோழகயக்ைோடு 
தமய்ம இயணத்துக ்கோண்்ட பல இய்ளஞர் -
கள ்தோட்டஙகளுககுத் திருமபுவயத விருமபு-
வதோகத் ்தரிைவில்யல இப்படிைோனவர்களுககு 
கோணி கிய்டத்தோல் அயத விற்றுவிடடு ்கோழும-
புப் ்போனை நகரஙகளில் கோணி வோஙகி ்்சடடில் 
ஆகிவி்ட எண்ணி விட்டோல் எனன ந்டககும?  

லைக கோமபிரோககளுககு ்மோற்ைோக தனிவீட்டத் 
திட்டம மூலம வீடுகய்ளப் ்பற்ை சிலர் அதயன 
விற்க்வோ வோ்டயகககு வி்ட்வோ ்்சய்துள்ள ்சமப-
வஙகள ஏற்கன்வ ந்டநதுள்ளன. வீடுகளுக்க 
இநதக கதி எனைோல் கோணிகய்ளப் பற்றிப் 

்ப்சவோ ்வண்டும. பல குடுமபஙகள இனறு 
்பருந்தோட்டத் ்தோழியலக யகவிடடுள்ளன. 

இககுடுமபஙகளின வோழவி்ட்மோக ்மடடு்்ம 
்பருந்தோட்டப் பிர்த்சஙகள கோணப்படுகின-
ைன. ் பருந்தோட்டஙகளுககு ் வளி்ை ் வயல 
்்சய்தோலும அப்படி ்ைோனறும உபரிவரு்மோ-
னம ்பற்று உல்லோசித்திருககவில்யல இககுடு-
பஙகள. ் வயலககுப் ் போனோல் ்மடடு்்ம ் வ்ளோ 
்வய்ளககுச் ்சோப்போடு எனப்த நியலய்ம.  

இவர்கள 7 ்பர்ச் கோணி விநி்ைோகத்தில் 
ஓரஙகட்டப்படும நய்டமுயை யகைோ்ளப்பட்டோல் 
லை வோழயகககுப் முற்றுப்புளளி எனப்த கிய்ட-
ைோ்மல் ்போய்விடும. தவிர உயழத்து ஓய்நதிருக-
கும முனனோள ்தோழிலோ்ளோ்கள, ஆசிரிைர் 
்தோழில் புரி்வோர். ஒய்வு்பற்ை ்தோட்ட உத் -
தி்ைோகத்தர்கள என பலரும ்பருந்தோட்டப் 
பகுதிகளி்ல்ை வதிவி்டஙகய்ளக ்கோண்டி -
ருககிைோர்கள. 

இவவோைோனவர்களுககு 7 ்பர்ச் கோணி 
வழஙக கமபனி தரப்பு இணஙகும எனறு எதிர்-
போர்கக முடிைோது. ஏ்னனில் இநதிைோ வழஙகி-
யுள்ள வீடுகய்ள நிர்்மோணித்துக ்கோள்ள்வ 
இ்ட ஒதுககீடு ்்சய்வதில் கமபனி தரப்புக 
கோடடும பிடிவோதம ்கோஞ்ச நஞ்ச்மல்ல்வ! -
தவிர தற்்போயதை நியலயில் வீ்்டோனயை 
நிர்்மோணித்துக ்கோளவதற்கு குயைநத பட்சம 
15 இலட்ச்மோவது ்வண்டும. 

இநதிை அரசு த்மது வீ்டய்மப்புத் திட்டத்துககு 
ஒவ்வோரு வீடடுககும 12 இலட்ச ரூபோயவ்ை 
ஒதுககுகினைது. எஞசிை ்தோயகயை 
இலஙயக அர்சோஙகத்தி்டம இருந்த ்பை 
்வண்டியுள்ளது. முனயனை ஆடசியில் 
முனனோள அய்மச்்சர் பழனி திகோமபரம த்மது 
அய்மச்சுககூ்டோக வழஙகினோர். தற்்போது இரோ -
ஜோஙக அய்மச்்சர் ஜீவன ்தோண்்ட்மோன தனது 
அய்மச்சுககு ஒதுககப்படும நிதியில் இருந்த 
வழஙகி வருகிைோர்.  

இவவோைோன பிரச்சியனகள ்பருந்தோட்ட 
வீ்டய்மப்புத் திட்டத்தில் வரோ்மல் இருகக ்வண்-
டு்மோனோல் தனிவீடுகளு்டன கோணியும உரித்-
தோககுவ்த உகநத தீர்வோக்வ இருகக முடியும. 
கோணியை இலவ்ச்மோக வழஙகிவிடடு க்டனபடடு 
வீடு கட்ட வழிவகுத்தோல் அத ்பருந்தோட்ட 
்மககய்ள ்தோ்டநதும க்டனோளிக்ளோககி வி்ட்வ 
உதவும.  

எது எப்படி்ைோ தனி வீடடுத் திட்டம எனைோலும 
்சரி, 7 ்பர்ச் கோணியில் சுை வீ்டய்மப்புத் திட்டம 
எனைோலும ்சரி ்தோட்டத்தில் ்வயல ்்சய்ைோத 
அ்த்நரம ்பருந்தோட்டப் பிர்த்சஙகய்ள்ை 
த்மது பரமபயர வதிவி்ட்மோக ்கோண்டுள்ள பல்-
லோயிரக கணககோ்னோயரயும பஙகோளிைோககிக 
்கோண்்டோல் ்மடடு்்ம முழுய்ம ்பறும. இல்லோ-
விட்டோல் ்தோட்டஙகய்ளக கிரோ்மஙகள ஆககும 
கனவு ்்மய்ப்ப்டோ்ம்ல ்போய்விடும .

தீப் பிடித்து எரியும் 
பெருந்தோட்ட கோடுகள்

 (ப்டஙகள :  ்தல்்தோடய்ட தினகரன நிருபர்)

பெருந்தோட்ட குடுமெங்களுக்கு 
7 ்ெர்ச்  ்கோணி
உடனடித் தேவை 
காணி உரிவையா 
வீடவைப்புத் திடடைா  ?

மன்�ோய் பிடிதத 
மனிதர்்களின் 

குரூர விளையோடடு!

பனபாலா  ...?



இந்தியாவில் இருந்து பாகிஸ்-

தான் ஒரு தனிநாடாகப் 

பிரிந்தபபாது பஞ்ாப் 

இரணடாகப் பிரிந்தது. அபதபபால 

வஙகாளமும் இரணடானது. இச் ்ந்-

தரப்பத்தில் இந்திய பிரபத்ம் மற்றும் 

பாகிஸ்தான் பகுதி என இரு பககத்தி-

லும் மிக பமா்மானதும் ககாடூரமா -

னதுமான மத ரீதியான வன்முறை-

கள் அரஙபகறின. பி்ாசுத்தனமான 

மதகவறி. முஸ்லிம்களுககு இந்துக-

கறள கணடந் துணடமாக கவட்டிச் 

்ாயகக பவணடுகமன்ைால் இந்-

துககள் இஸ்லாமியரகறளத் பதடி 

வீடுவீடாக பவட்றடயாடினாரகள். 

வரலாற்றின் இந்த அசிஙகமான பக-

கஙகறளப் பற்றி நூல்கள், கறதகள், 

நாவல்கள் கவளிவந்துள்ளன. பிரபல 

ஆஙகில பத்திரிறகயாளர குஷவந்த் 

சிங TRAIN TO PAKISTAN  என்ை 

நாவறல, இந்த இனககலவரத்றத 

றமயப்படுத்தியதாக எழுதினார.

மனிதன் ்க மனிதறன ்ாதி, மத, 

கமாழி அடிப்பறடயில் பாரப்பதும், 

கவறுப்பதும் அவறன அழித்து விட 

நிறனப்பதும் கதான்றுகதாட்டு நறட-

கபற்றுவந்த ஒன்றுதான். மன்னர 

காலத்தில் இருந்து உலககஙகும் 

நிகழ்ந்து வந்திருககிைது. எழுபது 

ஆணடுகளுககு முந்றதய உதார-

ணமாக அபடால்ஃப் ஹிட்லறரச் 

க்ால்லலாம். யூதர என்ை இனத்-

றதபய பூணபடாடு ஒழித்துக கட்டி-

விட பவணடும் எனச் க்யல்பட்டவர 

அவர. அவரதான் இறுதியில் மறைந்-

தாபர தவிர யூதரகள் மறையாமல் 

தறைத்பதாஙகபவ க்யதாரகள்.

இந்தியா – பாகிஸ்தானுககு வரு-

பவாமானால் இந்துககளுககு இஸ்-

லாமியர பமல் இருககும் பகாபம் 

அல்லது கவறுப்பு, 500 ஆணடுக-

ளாக தம்றம. அடிறமப்படுத்தி ஆண-

டபதாடு தம்றம தறலகயடுகக விட-

வில்றல என்பதாகபவ இருககிைது. 

இது அடிப்பறடயான விஷயம். இந்த 

கவறுப்பின் மீது பல்பவறு கவறுப்பு-

களும், ்ம்பவஙகளும் கட்டறமககப் -

பட்டன. பாகிஸ்தான் என்ை தனி இஸ்-

லாமிய நாட்றட இந்திய முஸ்லிம்கள் 

பகாரியபபாது இஸ்லாமிய கவறுப்பு-

ணரவு கவடித்துக கிளம்பியது. சுதந் -

திரம் கபற்ைதும் கவள்றளககாரர-

கள் திரும்பிப் பபாய விடுவாரகள். 

அவரகள் பபானபின் இந்துககபள 

இந்தியாறவ ஆள்வாரகள். அவரக -

ளின் அதிகாரத்தின் கீழ் இஸ்லாமியர -

களால் சுதந்திரமாக வாை முடியாது. 

எனபவ இந்தியா சுதந்திரம் கபறும் 

பபாது இந்தியாவில் இருந்து இஸ் -

லாமியரகள் கவளிபயறிச் க்ன்று 

புதிய நாகடான்றை தமகககன கட்டி 

எழுப்பிகககாள்ள பவணடும் என 

இந்திய முஸ்லிம்களின் தறலவ-

ரான முகம்மதலி ஜின்னா கருதினார. 

இறத எதிரத்த காந்தியிடமும் பநருஜி-

யிடமும் அவர ஒன்றைச் க்ான்னார. 

உஙகள் இருவறரயும் நான் நம்பு-

கிபைன்.    ஆனால் உஙகள் காலத்-

தின் பின்னர இந்தியாவில் வாழும் 

இஸ்லாமியர நிறல என்னவாகும்? 

என்ை அவரது பகள்வி மகாத்மாவுக-

கும் பநருஜிககும் ்ரியாகபவ பட்டது.

இந்தியாவில் இருந்து பாகிஸ்தான் 

பிரிந்து க்ல்ல பவணடியதற்கான 

காரணஙகள் இவவாறு முன்றவக-

கப்பட்டன. பாகிஸ்தானும் பிரிந்தது. 

ஜின்னாவின் தறலறமயில் ஒரு ஜன-

நாயக நாடாக அது மலரந்தது உண-

றமயானாலும் ஜின்னாவின் மரணத் -

தின் பின்னர அஙபக ஜனநாயகம் 

கதாறலந்து பபானது. அவவப்பபாது 

ஜனநாயக ஆட்சி தூசுதட்டி எடுககப்ப-

டுவதும் விறரவிபலபய கதாறலந்து 

பபாவதும் பாகிஸ்தானில் வாடிகறக-

யான விஷயம்.
பாகிஸ்தான் பிரிந்த பபாது இந்தி-

யரகளிமும் பாகிஸ்தானியரகளிடமும் 

கிளரந்கதழுந்த வன்மமும் வன்மு-

றையும் படிப்படியாகக குறைந்து 

பபாயின. எனினும், இலஙறகயில் 

சிஙகளவரகளுககும் தமிைரகளுக-

கும் இறடபய ஒரு அவநம்பிக-

றகறய கதாடரந்து புறகய விடு -

வதில் அரசியல்வாதிகள் குறியாக 

இருப்பது பபாலபவ பாகிஸ்தானி-

லும் ஒரு இந்திய கவறுப்றப அரசி -

யல் கட்சிகளும் மத அறமப்புகளும் 

கதாடரச்சியாக புறகய விட்டு வரு -

கின்ைன. அவரகளுககு அதில் ஒரு 

இலாபம் இருககிைது. இந்தியாறவ 

காட்டிக காட்டிபய பாகிஸ்தானியர-

கறள ககாம்புசீவி தமது கட்டுப் -

பாட்டில் றவத்திருககலாம் என்பது 

ஒரு பிரதான காரணம். பாகிஸ்தான் 

பிரிந்து க்ன்ைபின்னர இரு நாடு-

களுககும் இறடபய நான்கு யுத் -

தஙகள் நறடகபற்றிருககின்ைன. 

இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் நட்பு நாடு-

களாகபவ கதாடரலாம் என ஜின்னா 

கருதினாலும் அதற்கு வாயப்பு இல்-

லாமபலபய எதிரப்பு அரசியல் இரு 

நாடுகளிலும் வளரககப்பட்டுவிட்டது.

பாகிஸ்தான் அரசியலானது இந்-

தியாவுககு எதிராக இரணடு விஷ-

யஙகறள எடுத்துக ககாள்கிைது. 

முதலாவது, இந்தியா பாகிஸ்தாறன 

எப்பபாது பவணடுமானாலும் ஆக-

கிரமிககலாம் என்ை பய உணரறவ 

மககள் மத்தியில் விறதப்பது. இரண-

டாவது, இந்தியாவில் காணப்படும் 

மதஙகறள விட இஸ்லாம் மிக உயர-

வானது என்ை மனப்பான்றமறய 

விறதப்பது. மூன்று முழு அளவி-

லான யுத்தஙகள் இரு நாடுகளுககு 

இறடபய நடந்திருப்பதால் கவறுப்-

புணரறவ சுலபமாக விறதந்துவிட-

லாம் அல்லவா!
எனபவ இந்தியாவுடனான நல்லுைவு 

என்பது பாகிஸ்தானுககு பமபலாட்ட-

மாக மட்டுபம ்ாத்தியபம தவிர உண-

றமயாக அல்ல. இந்திய எதிரப்பு அர-

சியல்தான் அஙபக விற்கப்பட முடியும். 

இந்தியாறவக காட்டித்தான் மககறள 

உசுப்பபற்றி றவகக முடியும்.

இந்தியாவிலும் இஸ்லாமிய 

கவறுப்புணரவு, குறிப்பாக வட இந்தி-

யாவில், விரவிக கிடககத்தான் க்ய-

கிைது. குஜராத் கலவரத்றத உதா-

ரணமாகச் க்ால்லலாம். ஆனால் 

கதாடரச்சியாக முஸ்லிம்கறள குறி-

றவத்து தாககுவது, வாழ்வதற்கான 

வாயப்புகறள மறித்து றவப்பது, இம் -

ற்ப்படுத்துவது பபான்ைறவ இந்தி-

யாவில் திட்டமிட்ட ரீதியாக இல்றல. 

ஆர.எம்.எஸ். இஸ்லாமிய எதிரப்பு 

வாதத்றத முன்றவத்து வந்தாலும் 

இந்துககளும் இஸ்லாமியரகளும் 

இந்தியாவில் ்பகாதரரகள்பபால 

பைகி வருகின்ைனர. பமலும் ஜனநா-

யக நாடு என்ை வறகயில் முஸ்லிம்க-

ளுககு ஆதரவாக ்ட்ட ்றபகளிலும், 

பாராளுமன்ைத்திலும் ஊடகஙகள் 

வாயிலாகவும் குரல் எழுப்ப இந்தி-

யாவில் வாயப்புகள் உள்ளன. இஸ்-

லாமியர அல்லாபதாபர அஙபக 

இஸ்லாமியருககாக குரல் ககாடுககக 

கூடியவரகளாக இருககிைாரகள்.

ஆனால் இராணுவ ஆட்சியும் சில 

்மயம் இராணுவ கணகாணிப்புட-

னான ஜனநாயக ஆட்சியும் நிலவும் 

பாகிஸ்தானில் மககள் சுதந்திரமாக 

சிந்திககககூடிய வாயப்பு குறைவா-

கபவ காணப்படுகிைது. 
கடந்த டி்ம்பர 20ஆம் திகதி 

கராச்சி பறைய நகரில் அறமந்திருக-

கும் நாராயன் மந்திர ஆலயத்தில் 

புகுந்த ஒருவர சுத்தியலால் விககிரங-

களுககு ப்தம் விறளவித்தார. அங-

கிருந்து இந்து பககதரகள் அவறர 

சுற்றி வறளத்து பிடித்து பின்னர 

கபாலிஸாரிடம் ஒப்பறடத்தனர. இப்-

பகுதியில் வசிககும் இந்துககள் குறை 

வருமானம் கபறும் ஏறைகள் என்று 

க்ால்லப்படுகிைது.
பஞ்ாப்பின் ரஹீம் யாரககான் 

மாவட்டத்தில் உள்ள பபாஸ் என்ை 

கிராமத்தில் உள்ள கபண்ர ஆலயத்-

தில் சுமார 200 குணடரகள் புகுந்து 

தாககுதல் நடத்தினர. இந்த ஆலயம் 

நூறு வருடம் பறையது. இச் ்ம்ப -

வத்தின் பின்னர இந்து குடும்பஙகள் 

தமது வீடுகறள விட்டு கவளிபயறு-

மாறு பணிககப்பட்டனராம்.
றகபர பிரபத் பதரி கிராமத்தில் 

நூறு வருடஙகள் பறைறமயான ஸ்ரீ-

பரமான்ஜி மஹாராஜா பகாவிலில் 

2020ஆம் வருடம் உட்பகுந்த ஒரு 

கூட்டம் ஆலயத்றத ப்தப்படுத்திச் 

க்ன்ைது. பின்னர இவவாலயம் 

மீளவும் புதுப்பிககப்பட்டது.
வஙகபத்ம் டாககாவில் 600 வரு-

டஙகள் பறைறமயான காளிபகா-

வில் உள்ளது.
(16ஆம் பக்கம் பாரக்க)

THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JANUARY 30, 2022 92022 ஜனவரி 30 ஞாயிற்றுககிழமை

13 என்பதே பிரச்சினைக்குரிய எண் 
என்பபார்கள். அனே நிரூபிப்பனே-
பத்பபாலதே அரசியலனைபபின 

13 ஆேது திருதேமும் உள்்ளது. 
1987 இல் இலஙன்க – இந்திய 
உடன்படிக்ன்கயின வின்ளேபா்க 
உருேபாக்்கப்படட 13 ஐ ஏற்றுக் 
க்கபாள்ேதில் கேபாடஙகிய 
கெருக்்கடியபாைது அனே 
ெனடமுனைப்படுததுேது 
ேனரயில் 35 ஆண்டு்க-
்ளபா்கத கேபாடரந்து க்கபாண்தடயிருக்கிைது.

இப்கபாழுது இந்தப் 13 ஐ முழுறமயாக 
நறடமுறைப்படுத்துவதற்கு அழுத்தம் ககாடுகக 
பவணடும் என்று இந்தியப் பிரதமர பமாடிககுத்  
தமிழ்த்பதசிய அறடயாளத்றத வலியுறுத்தும் 
கட்சிகள் சில கடிதம் எழுதியிருககின்ைன. 
இந்தக கடிதத்றத எழுதுவதற்குப் பட்ட-
பாடு ககாஞ்மல்ல. முதலில் மறலயகக 
கட்சிகளும் முஸ்லிம்கறளப் பிரதிநிதித்-
துவம் க்யயும் கட்சிகளும் தமிழ்க-
கட்சிகபளாடு இறணந்து இறதப்பற்-
றிப் பபசின. இறுதியில் மறலயகக 
கட்சிகளும் முஸ்லிம் கட்சிகளும் 
விலகி விட்டன. 13 ஐ அப்படிபய 
ஏற்றுக ககாள்வதில் இவரகளுககுப் 
பிரச்சிறன. அதனால் தமிழ்ககட்சிக-
ளில் ஒரு பகுதியினபர றககயழுத்-
திட்டு இந்தக கடிதத்றத பமாடிககு 
அனுப்பி றவத்தனர.

இபதபவறள இந்தப் 13 ஏ தவ-
ைானது. இது தமிைரகளுறடய அரசி-
யலுககும் உரிறமககும் றவககப்பட்ட 
்வப்கபட்டி – படு குழி -என்கின்ைார 
கபஜந்திரகுமார கபான்னம்பலம். இறத 
எதிரத்து அவருறடய கட்சியான அகில 
இலஙறகத் தமிழ்ககாஙகிரஸ்  ஊரதிப் 
பபாராட்டகமான்றை ஆரம்பித்திருககிைது. 
இந்த ஊரதிகள் இந்தப் பத்திறய எழுதிக ககாண-
டிருககும்பபாது வவுனியாவிலிருந்து கநடுங-
பகணி வழியாக முல்றலத்தீவுககுச் க்ன்று 
ககாணடிருககின்ைன. இனி  அறவ கிளிகநாச்-
சிககுச் க்ன்று அஙகிருந்து யாழ்ப்பாணம் 
பபாகும் என்று க்ால்லப்படுகிைது.

ஆனால், இந்தப் 13 இன் விறளவான மாகா-
ண்றபககான பதரதலில் தாம் – தம்முறடய 
கட்சி பபாட்டியிடுபவாம் என்று கபஜந்திரகுமார 
க்ால்லியிருககிைார. இதற்கு அவர ஒரு (்ப்-
றபககட்டு) நியாயத்றதயும் க்ால்லியுள்ளார. 
அதாவது மாகாண்றபத் பதரதலில் பபாட்டி-
யிட்டு கவற்றியறடந்த பின்பு “இந்த மாகாண -்
றபயில் எந்த அதிகாரமும் இல்றல” என்று பிர-
சித்தம் பணணப்பபாகிைாராம்.

இறதக பகட்கும்பபாது உஙகளுககுச் சிரிப்பு 
வரலாம். கூடபவ பலருககும் பகாபமும் ஏற்படக 
கூடும்.

ஏகனன்ைால், 1987 இல் இந்த உடன்ப-
டிகறக க்யயப்பட்டபபாபத அதறனப் புலிகள் 
எதிரத்தனர.  அதற்குப் பிைகு மாகாண்றப 
முறைறய நிராகரித்தும் இந்தியப் பறடகறள 
எதிரத்தும் விடுதறலப்புலிகள் 2009 வறர 
க்யற்பட்டனர. அவரகள் க்ான்ன காரணம், 
“இந்த மாகாண்றபயில் எதுவுபம இல்றல”

இதற்காக அவரகள் க்லவிட்ட காலமும் 
இைந்த இைப்புகளும் ககாஞ்மல்ல. இறுதியில் 
தம்றமபய முழுதாக விறல ககாடுத்தனர.

அறத விடவா கபஜந்திரகுமார கபான்னம்ப-
லம் 13 ஐயும் மாகாண்றபறயயும் அம்பலப்-
படுத்தப்பபாகிைார?

புலிகளின் வழியில் தாமும் 13 ஐயும் மாகா-
ண்றபறயயும் நிராகரிப்பதாக இருந்தால் ஒரு 
வறகயில் அது ஓரளவுககு ஏற்றுக ககாள்ளக 

கூடியது. புலிகளின் அரசியற் கதாடரச்சிறய 
காஙகிரஸ் கட்சியும் கதாடர விரும்புகிைது என்று 
ஏற்றுக ககாள்ளலாம்.

ஆனால், அறத புலிகறளப் பபால மாகா-
ண்றபத் பதரதலில் பபாட்டியிடாமல் க்யய 
பவணும். அதுபவ நியாயமானது. இது அப்படி -
யல்ல. மாகாண்றபத் பதரதலில் பபாட்டியிடவும் 
பவணும். அதிகாரத்தில் இருககவும் பவணும். 
அது பயனற்ைது என்று க்ால்லவும் பவணும்.

இறதக பகட்கும்பபாது சிரிப்பும் பகாபமும் 
வராமல் என்ன க்யயும்?

பதவிககு - அதிகாரத்துககு வந்த பின் என்ன-
கவல்லாம் நடககும் என்பது யாரும் அறியாத 
ரகசியபமா வித்றதபயா அல்ல.

ஆக இது ஒரு “சுத்தமான பம்மாத்து” என்ப -
தற்கு அப்பால் பவகைான்றுபமயில்றல. எப்படி 
அகில இலஙறகத்தமிழ்ககாஙகிரஸ் கட்சியாக 
இருந்து ககாணபட பதரதலில் வாகககடுப்பதற்-
கான தந்திபராபாயமாக தமிழ்த்பதசிய மககள் 
முன்னணி என்ை கபயறரயும் மஞ்ள் – சிவப்பு 
வணணத்றதயும் பயன்படுத்திக ககாள்கிைார-
கபளா அறதப்பபாலத்தான் இதுவும். சுத்த 
ஏமாற்று.

ஆனால் இறதப் புரிந்து ககாள்ளாமலும் 
புரிந்து ககாள்ள மறுத்தும் ஒரு தரப்பினர கம்பு 
சுத்துவாரகள். இவரகளால்தான் தறலவரகள் 
எப்பபாதும் தஙகறள வளப்படுத்திக ககாள்வது.

மறுவளத்தில் – சிஙகளத்தரப்பில் 13 ஓ மாகா -
ண்றபகளுககான அதிகாரப் பகிரபவா  பதறவ-

யில்றல என்று க்ால்லி 
எதிரககின்ை பபாககுத் தீவிரம -
றடந்து ககாணடிருககிைது.
கதாடககத்திலிருந்பத இந்தப் 

13 ப்ாதறனககுட்பட்பட வந்தி-
ருககிைது. இலஙறக – இந்திய 

உடன்படிகறகறய அப்பபாபத 
(1987) ஐ.பத.கவின் ஒரு பகுதியி -

னர ஏற்றுக ககாள்ளவில்றல. குறிப் -
பாக இந்த உடன்படிகறக க்யயப்பட்ட-

பபாது அதிகாரத்தில் இருந்த பிரதமர ஆர. 
பிபரமதா்வும் அவருககு கநருககமான -
வரகளும் இறதப் பகிரஙகமாகபவ எதிரத்த-
னர. இது கதாடரபாக அப்கபாழுது நடந்த 
எந்த உத்திபயாகபூரவ நிகழ்ச்சிகளிலும் 
பிபரமதா்வும் அவருறடய அணியினரும் 
பஙகுபற்ைவில்றல.

அவர ஜனாதிபதியாக வந்த பிைகு மாகா -
ண்றபறயச் க்யலிைகக றவககும் 
காரியஙகளிபலபய மும்முரமாக ஈடுபட் -
டார. இதற்காக அவர அன்று விடுதறலப்-
புலிகறளயும் பயன்படுத்திக ககாணடார. 
காரணம், விடுதறலப்புலிகளுககும் 
இந்தப் 13 இலும் அதன் விறளவாக உரு -
வாககப்பட்ட மாகாண்றப முறையிலும் 
விருப்பில்றல.

எனபவ இறத வாயப்பாகக ககாணடு 
புலிகள் – பிபரமதா் பபச்சுவாரத்றத 
நறடகபற்ைபபாது, அன்றிருந்த தமிழ்த் -
தரப்பின் பாராளுமன்ைப் பிரதிநிதித்துவத்-
றதப் பயன்படுத்தி பிபரமதா் மாகாண-
்றப முறைறமறய வலுவிைககச் க்யய 
முற்பட்டார.

இதனால் உணடான கநருககடிகளால் 
வடககுக கிைககு இறணந்த மாகாண -்
றபயின் முதலறமச்்ராக இருந்த வரத -
ராஜப்கபருமாள், பிபரமதா் அர்ாஙகத்-
றதக கணடித்து தமிழீைப் பிரகடனத்றதச் 
க்யது விட்டு கவளிபயறினார. அப்படி 
அவர கவளிபயறுவதற்கான சூைறல பிபரமதா் 
அரசும் புலிகளும் இறணந்த அன்று உருவாககி-
யிருந்தனர.

அன்று 13 ஐயும் மாகாண்றப முறைறம-
றயயும் இலஙறக – இந்திய உடன்படிகறகறய-

யும் தீவிரமாக எதிரத்த இன்கனாரு முககியமான 
தரப்பு பஜ.வி.பி. இறடயில் இறணந்த மாகாண-
்றபறய உறடகக பவணடும் என்று அது  உயர 
நீதிமன்ைத்தில் வைககுத் தாககல் க்யது அறத 
உறடத்தும் விட்டது. இன்னும் அது மாகாண் -

றபககும் 13 ககும் இலஙறக – இந்திய 
உடன்படிகறகககும் எதிராகபவ நிற்கிைது.

்ரி, மாகாண்றப முறைறம திருப் -
தியானதல்ல என்ைால், பதிலாக எந்த 
வறகயான ஏற்பாட்றட நீஙகள் முன் -
றவப்பீரகள் என்ைால், அதற்கு பஜ.வி.
பியிடமும் ்ரியான பதில் இல்றல. 
ஏறனய சிஙகளத் தரப்புகளிடத்திலும் 
உரிய விறடயில்றல.

இருந்தாலும் 13 அவரகளுககு ஒரு 
தீராத பிரச்சிறனயாகபவ பதான்றுகி -
ைது. அர்ாஙகத்துககும் 13 இல் திருப்தி-
யில்றல. முஸ்லிம் கட்சிகளுககும் வடக -
குக கிைககு இறணப்பு உட்பட 13 இல் 
சுட்டப்படும் விடயஙகள் கதாடரபாக முழு-
றமயான உடன்பாடில்றல.

இப்படியான குைப்பஙகள் நிறைந்த சூை -
லில்தான் 13 பற்றிய பபச்சுகள் தீவிரம் 
கபற்றுள்ளன. இப்கபாழுது 13 நறடமு-
றைப்படுத்தப்படுமா? இல்லாகதாழிககப்ப-
டுமா என்ை பகள்விகள் எழுகின்ைன.

13 பற்றி இந்தியாவின் உறுதியான 
நிறலப்பாடு என்ன?

தமிழ்க கட்சிகளில் சில மட்டும் 13 
ஐ வலியுறுத்துவதால் ஏதாவது பயன் 
கிட்டுமா?

ஈ.பி.டி.பி உள்பட அர்ாஙகத்றத ஆத -
ரிககின்ை சில தரப்புகளும் 13 ஐ வரபவற்-
கின்ைன. அப்படிகயன்ைால் அது பலப்ப-
டுத்தப்படுமா? தனிபய தமிழ்த்தரப்பின் 
ஆதரவுடன் வடககுக கிைககில் மட்டும் 13 
ம் மாகாண்றபககான அதிகாரப் பகிர-
வும் நடககுமா? அது ்ாத்தியமாகுமா? 
முஸ்லிம் கட்சிகள் மட்டுமல்ல, கிைகறக 
றமயப்படுத்தி இயஙகும் தமிழ் மககள் 
விடுதறலப்புலிகள் உட்பட பவறு சில தரப்-
புகளும் வடககுக கிைககு இறணப்றப 
ஏற்றுக ககாள்ளவில்றல. அப்படிகயன்-
ைால் 13 இன் கபறுமதி என்ன? 13 ஐ 
வலியுறுத்தும் தமிழ்ககட்சிகளின் கடிதத்-
துககு மதிப்கபன்ன?

இப்படிச் சிககலானகதாரு நிறலயில் 
இலஙறக இந்திய உடன்படிகறக, 13 
ஆவது திருத்தம் -  மாகாண்றபகளின் 
அதிகாரம், வடககுக கிைககு இறணப்பு 
எல்லாம் எப்படியாகப்பபாகிைது?

இதற்குள் பறைய முறையிலா புதிய 
முறையிலா மாகாண்றபகளுககான 
பதரதல் நடககும் என்ை வாதஙகளும் 
நடந்து ககாணடிருககின்ைன.

பதரதபல நடககுமா என்பது இன்கனாரு 
பகள்வி.

எல்லவாற்றையும் விட 13 ப்ாத-
றனககுள்ளாகிைது. எல்பலாறரயும் 13 
ப்ாதறன க்யகிைது.

ஆனால் எல்லா எணணுககும் உரிய 
தனித்துவமும் சிைப்பும் 13 ககும் உணடு. 

இப்கபாழுது அதுதான் (13) அதிவிப்்மாக 
இருககிைது. எல்பலாறரயும் ஆட்டிப்பறடககிைது.

தமிழ்க்கட்சி்களின் 
்கடிதத்து்ககு
மதிப்பென்்ன?

இன க்பறுைதி எனை?13

காளிஙகன்...?

கருணாகரன்...?

இை ைே அரசியலும் இரு
்பக்்கதது ்பக்்கதது ெபாடு்களும்
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ngUe;Njhl;l mikr;R
epWtdj; Njhl;lq;fspd; kWrPuikg;G> 

Njapiy kw;Wk; ,wg;gh; Njhl;lk; rhh;e;j 
gaph;r;nra;if kw;Wk; njhopw;rhiyfis 

etPdkag;gLj;Jjy; kw;Wk; Njapiy kw;Wk; ,wg;gh; Vw;Wkjp 
Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

Njapiy rpW gw;Wepy mgptpUj;jp mjpfhu rig

2022Mk; tUlj;jpw;fhd nraw;wpl;l toq;Feh;fisg; 
gjpT nra;jy;

gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf ,e;j 

mjpfhu rigapy; toq;Feh; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuuhf gjpT 

nra;Jnfhs;Sk; nghUl;L mq;fPfhpf;fg;gl;l cw;gj;jpahsh;fs;> 

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 2022-02-25Mk; 

jpfjp tiu tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

cUg;gbfs; gpd;tUkhwhFk;>

1.  Njapiyg; gaph;r;nra;ifapy; cah;e;j epoy; fd;Wfis 

eLtw;fhf rpghhpR nra;ag;gl;l tpijfs; my;yJ tpijf; 

fd;Wfis toq;Fjy; 

• my;gPrpah ta;ndd;rp];

• my;gPrpah nkhYfhdh

• fput;yhah (rGf;F)

• nlhp];

2. Njapiy gaph;r;nra;iff;;Fg; gad;gLj;jg;gLk;;>

• ft;thj;J ,ae;jpuk;

• Fop Njhz;Lk; ,ae;jpuk;

• Njapiyf; nfhOe;J gwpf;Fk; ,ae;jpuk;

 ,jw;F ,iaghd ghJfhg;Gf; fUtpahf

• jiyf; ftrq;fs;

• mq;fpfs; (Overall)
• g+l; rg;ghj;Jfs;

• jiy kiwg;Gfs;

• fz; kiwg;Gfs;

3. Njapiy ehw;WNkilf;Fj; Njitahd nkjk;Nrhbak;

  ftdpf;fTk;: toq;ff;$ba nfhs;ssT> Nghf;Ftuj;J 

nra;af;$ba gpuNjrq;fs; kw;Wk; toq;ff;$ba tUlj;jpd; 

khjq;fs; njhlh;ghf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

gjpT nra;J nfhs;Sk; nghUl;L ,e;j mYtyfj;jpypUe;J  

ngw;Wf;nfhz;l chpa khjphpg;gbtj;jpy; kl;Lk; tpz;zg;gpj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; Njitahd tpz;zg;gg;gbtq;fs; kw;Wk; 

Nrit epge;jidfis xU cUg;gbf;F 2500.00 &gh tPjk; 

ntt;Ntwhf tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. eph;zapf;fg;gl;l khjphp 

tpz;zg;gg;gbtk; ,d;wp tpz;zg;gpf;Fk; tpz;zg;gg;gbtq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

tprhuiz: lg;.B.Mh;.gP. tpkyuj;d>

 gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (tp];jhpg;G) gjpy;

 0117909038 / 0777006417
jiyth;> 

Njapiy rpW gw;Wepy mgptpUj;jp mjpfhu rig> 

,y. 70> ghuhSkd;w tPjp> ngytj;j> 

gj;juKy;y. 

njhiyNgrp ,y. 0117909020/21
njiyefy;: 0112784925/28

Mh;t ntspg;ghl;bw;fhd mioj;jy;

k`hnghy cah; fy;tp Gyikg;ghPl;ir

ek;gpf;if epjpak;

k`hnghy xd;-iyd; nyhj;jh; rPl;bd; 
KjyPL kw;Wk; nraw;ghL

1981 Mz;by; ,yq;if ghuhSkd;w rl;lnkhd;wpd; %ykhf ,yq;if k`hnghy cah; fy;tp Gyikg;ghPl;ir 

ek;gpf;if epjpakhdJ jhgpf;fg;gl;lJ. mjpypUe;J> ,yq;ifapy; 325>000 gy;fiyf;fof khzth;fSf;F 

gytifahd Gyikg;ghPl;irfis toq;fpapUg;gJld; mjdJ jhgpg;ghshpd; cd;dj Nehf;fj;ij njhlh;e;Jk; 

Kd;ndLj;Jr; nry;fpd;wJ. 

k`hnghy cah; fy;tp Gyikg;ghPl;ir ek;gpf;if epjpakhdJ mjdJ Nehf;fq;fis ,d;Dk; mjpfhpg;gjw;fhf 

gad;gLj;Jiffis vjph;fhyj;jpy; mjpfhpg;gjw;fhfTk; mjdJ ~epjpaj;ij| NkYk; tp];jhpg;gjw;fhf 

MtyhfTk; tpUg;gkhfTk; cs;sJ. 

vdNt> k`hnghy cah; fy;tp Gyikg;ghPl;ir ek;gpf;if epjpaj;jpd; ek;gpf;if nghWg;ghsh;fs; rigahdJ 

k`hnghy xd;-iyd; nyhj;jh; rPl;bOg;nghd;iw nraw;gLj;Jtjw;F jPh;khdpj;Js;sJ. ,jw;fikthf> 

cyfshtpa my;yJ Njrpa kl;lj;jpy; xd;-iyd; nyhj;jh; rPl;bOg;gpy; 10 tUlq;fSf;F Nkyjpfkhd 

ep&gpf;fg;gl;l mDgtj;ijAila Gfo;tha;e;j rh;tNjr/ cs;@h; epWtdq;fsplkpUe;J Mh;t ntspg;ghLfs; 

,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd. fk;gdpahdJ xd;-iyd; rPl;bOg;gpd; KOikahd KjyPl;bw;Fk; nraw;ghl;il 

g+h;j;jp nra;tjw;Fkhd jpwikahd epjpaply; gyk; kw;Wk; Mw;wiy fhl;rpg;gLj;Jtjw;Fk; jhgpg;gjw;Fkhd 

,aYikiaf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

,yq;if k`hnghy cah; fy;tp Gyikg;ghPl;ir ek;gpf;if epjpaj;jpw;fhd ,yf;if milaf;$ba xd;-

iyd; nyhj;jh; rPl;bOg;gpd; nraw;ghl;by; Mh;tKs;s tpz;zg;gjhhpfs;  mth;fspd; Mh;t ntspg;ghl;il 

rkh;g;gpf;fyhk;. tsKs;s tpz;zg;gjhhpfs; Mq;fpyj;jpYs;s Mh;t ntspg;ghl;L tpz;zg;gj;ij th;j;jf 

mikr;rpd; my;yJ k`hnghy cah; fy;tp Gyikg;ghPl;ir ek;gpf;if epjpa cj;jpNahfg+h;t ,izajsj;jpy; 

toq;fg;gl;Ls;s ,izg;gpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ayhk;. (https://www.trade.gov.lk/downloads/ministry-
notifications or rb.gy/gmjfwx)

chpa Kiwapy; Kj;jpiuaplg;gl;L jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Mahapola Online Lottery”  vd 
Fwpf;fg;gl;L J}jQ;ry; my;yJ gjpTj; jghy; %yk; 2022.02.28 Mk; jpfjpad;W epakkhf;fg;gl;l cs;@h; 

Neuk; gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> mikr;R ngWiff; 

FO> th;j;jf mikr;R> ,y. 492> Mh;.V.b.nky; khtj;ij> nfhOk;G-03> ,yq;if vd Kfthpaplg;gl;L 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ ,yq;if> nfhOk;G-03> Mh;.V.b.nky; khtj;ij> 492 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

th;j;jf mikr;rpd; 3 Mk; khbapy; Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;.   

,yq;if> nfhOk;G-03> Mh;.V.b nky; khtj;ij> 492 Mk; ,yf;fj;jpYs;s th;j;jf mikr;R> 3 Mk; khbapy; 

2022 ngg;uthp 28 Mk; jpfjpad;W epakkhf;fg;gl;l cs;@h; Neuk; gp.g. 3.15 kzpf;F Mh;t ntspg;ghl;L 

tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk;. Mh;t ntspg;ghl;L jpwf;Fk; Ntisapy; ve;jnthU tpz;zg;gjhhpAk;/ my;yJ 

mtuJ mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpahsh; rKfkspf;fyhk;. 

ve;jnthU njspTWj;jy;fSf;Fk;  k`hnghy cah; fy;tp Gyikg;ghPl;ir ek;gpf;if epjpaj;jpd; jpU. vk;.gp. 

gz;lhuTld; jaT nra;J njhlh;G nfhs;sTk;. njhlh;G tpguq;fs; : njhiyNgrp: +94 719900014. kpd;dQ;ry;:   

mahapoladirector@gmail.com.

jiyth;> 

mikr;R ngWiff; FO>

th;j;jf mikr;R>

,y. 492> Mh;.V.b nky; khtj;ij>

nfhOk;G-03>

,yq;if.         30.01.2022                                                                                                                                   

epjp mikr;R
fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsk;

$l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfSf;F 
tpLf;fg;gLk; vr;rhpf;if

fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsj;jpd; $l;bizf;fg;gl;l 

fk;gdpfspy; rpy tUlhe;jk; rkHg;gpf;f Ntz;ba tUlhe;j 

mwpf;if (,y 15/15A khjphpg; gj;jpuk;) rkHg;gpf;fyhk; ,Ug;gjhf 
mtjhdpf;fg;glLs;sJ.

$l;bizf;fg;gl;l rfy fk;gdpfSk; fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 133(1) 

gphptpd; fPo; tUlhe;j kfh rigf; $l;lj;ij elj;jp tUlhe;j 

mwpf;ifia (,y. 15/15 A khjphpg; gj;jpuj;jpd; %yk;) 30 

Ntiy ehl;fSf;Fs; fk;gdpfs; gjpthsH ehafj;jpw;F Fwpj;j 

fl;lzj;ijr; nrYj;jp xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. tUlhe;j $l;lk; 

elj;jg;gltpy;iyahapd; fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 144(3) gphptpd; 

gpufhuk; nraw;gl;L 30 Ntiy ehl;fSf;Fs; tUlhe;j mwpf;ifia 

fk;gdpfs; gjpthsH ehafj;jpw;F rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 133(1) gphptpd; gpufhuk; nraw;gLk; rfy 

fk;gdpfs; rhHghfTk; rl;lj;jpd; 133(6) gphptpd; gpufhuKk; & 

100>000/- ,w;F Nkw;glhj jz;lj; njhifAk;> jtWjy; rk;ge;jkhf 

mt;thwhd fk;gdpapd; rfy mjpfhhpfSk; (gzpg;ghsHfs;) &. 

50>000/- ,w;F Nkw;glhj jz;lj; njhiff;F cl;gLtH.

vdNt> fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; $l;bizf;fg;gl;Ls;s 

rfy fk;gdpfspdJk; gzpg;ghsHfSf;F> nrayhsHfSf;F> 

Nkk;ghl;lhsHfSf;F kw;Wk; MHtk; fhl;Lfpd;w Vida 

jug;gpdUf;F Fwpj;j fhyj;jpw;Fs; tUlhe;j mwpf;ifia 

rkHg;gpg;gjw;F nghWg;Gld; nraw;gLkhW ,j;jhy; vr;rhpf;if 

tpLf;fg;gLtJld; jtWfpd;w rfyUf;F vjpuhfTk;. ePjpkd;w 

eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sy; jw;NghJ Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ 

vdTk; njhptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

rQ;rPt jp]hehaf;f

fk;gdpfs; gjpthsH ehafk;.

fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsk;.

Nfs;tp Nfhuy;

01.  cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L toq;Feh;fsplk; ,Ue;J th;j;jf ntb nghUl;fs;> 

RLfyd;fs; kw;Wk; uitfis nfhs;tdT nra;Ak; myF (CEFAP Unit) ,w;F 12 

Jis jdpf; Foha; uitj; Jg;ghf;fp - 350 nfhs;tdT nra;tjw;fhf Nfs;tp miog;Gg; 

gj;jpuj;jpd; %d;whk; gphptpy; (Section III) Fwpg;gplg;gLk; jifikfisg; g+Hj;jp nra;af; 

$ba toq;Feh;fsplkpUe;J khj;jpuk; nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

xg;ge;j ,yf;fk;

CEFAP/PRT/12/2021 - Jiw 12 jdpf; Foha; uitj; Jg;ghf;fp -350

2. Nfs;tp Nfhuy; Njrpa Nghl;b Nfs;tp nraw;ghl;bd; mbg;gilapy; ,lk;ngWk;.

03.  ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w cs;@H kw;Wk; ntspehl;L toq;Feh;fSf;F Njitg;gLk; 

Nkyjpf jfty;fis ntypru> uhfktpy; mike;Js;s th;j;jf ntbnghUl;fs;> RLfyd;fs; 

kw;Wk; uitfis nfhs;tdT nra;Ak; myfpy; nfhs;tdT nra;Ak; mjpfhhpapd; 

njhiyNgrp ,y. 011 2958227 my;yJ gzpg;ghsh; th;j;jf ntb nghUl;fs; RL fyd;fs; 

kw;Wk; uitfis nfhs;tdT nra;Ak; myF (njh.Ng. ,y.011 2955514) ,lk; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

04.  xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; NtW Ntwhf Nfs;tp Mtzq;fis nfhs;tdT nra;jy; 

Ntz;Lk;.

05.  gzpg;ghsh;> th;j;jf ntbnghUl;fs;> RLfyd;fs; kw;Wk; uitfis nfhs;tdT nra;Ak; 

myF. ntypru> uhfktpw;F vOj;J %y  Ntz;Ljiy rkh;g;gpj;J xU Nfs;tpf;fhf 

kPsspf;fg;glhj &. 4500.00 tPjk; fl;lzj;ij fhrhf nrYj;jp 2021 [dthp 31 Kjy; 

2022 khh;r; 14 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp Kjy; 16.00 kzp tiu 

Nfs;tp Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. (ntspehl;L toq;Feh;fshy; cs;@H 

gpujpepjpnahUtiu ,jw;fhf epakpj;jy; Ntz;Lk;.)

06.  Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; jpdk; Kjy; 120 ehl;fs; fhy vy;iyf;F Nfs;tp nry;Ygbahjy; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; rfy Nfs;tpf;Fk; epge;jidaw;w Nfs;tpg; gpiznahd;iw 

(Bid Bond) rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Fwpj;j Nfs;tp Nfhuy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; jpdk; 

Kjy; 150 ehl;fs; fhy vy;iyf;F nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. (mt;thW ngw;Wf; 

nfhs;sg;gl;l Nfs;tpg; gpizia cs;@H th;j;jf tq;fp %yk; toq;Ftjw;F eltbf;if 

vLj;jy; Ntz;Lk;.)

07.  fl;lisg; gj;jpuj;ij  toq;FtJld; Fwpj;j toq;Feh;fshy; thpapd;wpa Nfs;tp 

ngWkjpapy; 10% ngWkjpf;F rkkhd epge;jidaw;w nraw;ghl;L gpizia  (Performance 
Bond) toq;Fjy; Ntz;Lk;.

08.  2022 khh;r; 15k; jpfjp 14.00 kzptiu nfhOk;G -01 nfhbf` tPjpapy; ,yq;if flw;gil 

jiyikafj;jpd; Nfs;tpr; rigj; jiytUf;F ,U gpujpfSldhd nghwpaplg;gl;l 

Nfs;tpfis xg;gilj;jy; my;yJ me;j Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; my;yJ 

flw;gilj; jiyikafj;jpy; epWtg;gl;Ls;s Nfs;tpg; gj;jpu ngl;bapy; cs;spl KbAk;. 

mj;Jld; Nfs;tpfis Vw;Wf; nfhs;sy; Kbtile;jTld; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; 

Ntisapy; rKfkspf;Fk; Nfs;tpg; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; mit jpwf;fg;gLk;.

09.  ,f; Nfs;tp Nfhuy; gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis flw;gil ,izajsk; www.novy.lk 
%yk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

gzpg;ghsh;>

th;j;jf ntbnghUl;fs;> RLfyd;fs; kw;Wk; uitfs;

nfhs;tdT nra;Ak; myF>

mur ntb nghUl;fs; fsQ;rpak;>

ntypru> uhfk.

th;j;jf ntb nghUl;fs;> RLfyd;fs; kw;Wk; 
uitfis nfhs;tdT nra;Ak; gphpT

ntypru> uhfktpw;F RLfyd;fs; kw;Wk; th;j;jf ntb nghUl;fspd; 
ngWif Nkw;nfhs;sy;

tpz;zg;gq;fs; Nfhuy;
Ma;T gl;lj;jpw;fhd xj;Jiog;G epfo;r;rpj; jpl;lk; (SUSRED) - 2020/ 2021

tpz;zg;gq;fis rkHg;gpg;gjw;F jifik ngWNthH ahH?

2018> 2019> 2020 my;yJ 2021 Mk; fhy vy;iyf;Fs; Ma;T 

gl;lj;ijg; ngw;Wf;nfhz;l gl;ljhhpfspd; Ma;T kjpg;gPl;lhsHfs;

tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpg;gjw;fhf g+Hj;jp nra;a Ntz;ba jifikfs;
- ,yq;ifg; gpui[ahf ,Uj;jy; 

-  gjpT nra;j jpdk; Kjy; 04 tUlq;fspy; (2018/ 2019 ,w;Fs; g+Hj;jp nra;j gl;lj;jpw;fhf) my;yJ 

05 tUlq;fspy; (2020/ 2021 ,w;Fs; g+Hj;jp nra;ag;gl;l gl;lj;jpw;fhf) kjpg;gPL nra;ag;gl;l fyhepjp 
(PhD) gl;lk; toq;fpapUj;jy;. 

-  gjpT nra;j jpdk; Kjy; 03 tUlq;fspy; (2018/ 2019 ,w;Fs; g+Hj;jp nra;ag;gl;l gl;lj;jpw;fhf) 
my;yJ 04 tUlq;fspy; (2020/ 2021 ,w;Fs; g+Hj;jp nra;ag;gl;l gl;lj;jpw;fhf) kjpg;gPL nra;ag;gl;l 
tpQ;Qhd itg;ghsH (MPhil) gl;lj;ij toq;fpapUj;jy;

tpz;zg;gpg;gjw;fhd mwpTUj;jy;fs;

gpujhd Ma;T kjpg;gPl;lhshpdhNyNa tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,g; gl;lg; gpd; gbg;G Ma;T 

gl;lj;ij ngw;Wf;nfhs;tjw;F gq;fspg;ig ey;fpa rfy Ma;T kjpg;gPl;lhsHfspdhy; tpz;zg;gj;jpy; 

ifnahg;gkply; Ntz;Lk;. 

gy;fiyf;fofj;jpd; fPohd rfy tpz;zg;gq;fSk; cg gPlhjpgjp %ykhfTk;> Ma;T epWtdq;fspdhy; 

rkHg;gpf;fg;gLk; rfy tpz;zg;gq;fSk; epWtd jiyika+lhfTk;> rkHg;gpj;jy; fl;lhakhFk;. 

tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; Nkyjpf jfty;fis Njrpa tpQ;Qhd kd;wj;jpd; ,idajsj;jpw;F 

gpuNtrpj;jy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.  http://www.nsf.gov.lk
cq;fsJ tpz;zg;gq;fis 2022 khHr; 01k; jpfjp gp.g. 3.00 ,w;F Kd; Njrpa tpQ;Qhd kd;wj;jpd; 

gzpg;ghsH ehafj;jpw;F mDg;gpitAq;fs;.  

g+Hj;jpaw;w> gpioahd kw;Wk; jhkjkhd tpz;zg;gq;fs; ftdj;jpy; nfhs;sg;gl khl;lhJ.

 

Njrpa tpQ;Qhd kd;wk;
National Science Foundation 

47/5> nkapw;yz;l; gpNs];> nfhOk;G-7>

njhiyNgrp: + 94 112 696771> kpd;dQ;ry;: susred@nsf.gov.lk,   ,izak;: www.nsf.gov.lk
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கே: முன்னாள் அரசனாஙே-
த்தின பலவீ்ம் மற்றும் 

உயிரத்்த ஞனாயிறு ்தனாக்கு்தலி-
ன பின்ர நனாட்டில் ஏற்பட்டுள்்ள 
பனாதுேனாப்பு நிலலலமலை சனா்த-
ேமனாே பைனபடுத்திக் கேனாண்டு 
ஆட்சிக்கு வந்த அரசனாஙேம் 
்தமது அரசிைல் கநனாக்ேஙேல்ள 
நிலைகவற்றுவ்தற்கு பதிலனாே 
கபனாலிைனா் முைற்சிேல்ள கம-
ற்கேனாண்டு வருவ்தனாே க்தசிை 
மக்ேள் சக்தி குற்ைம் சுமத்தி-
யுள்்ளது. இது பற்றி உஙேள் 
பனாரலவ என்?

பதில்: க�ாழும்பு பபராயர் ைல்�ம் 
�ர்தினால் ரஞ்சித் 2019 ஆம் ஆண்டு 
உயிர்த்்த ஞாயிறு பயங�ரவா்தத் ்தாக்கு-
்தலில் க�ால்்லபபட்ட ்தைது ைக்�ளின் 
சார்பா�ப பபசுவ்தற்கு நியாயைான 
�ாரணமும் பவ்தமனயும் உள்ளன. 
அவரும்டய உணர்வு�ம்ள என்னால் 
புரிந்து க�ாள்ள முடிகிறது. அவர் 
திருபதியம்டயவில்ம்ல. அத்து்டன் 
உயிர்த்்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல்�ள க்தா்டர்-
பான விசாரமண�ம்ள விைர்சித்்தார். 
நாடடில் ஒரு ஜனநாய� கசயல்முமற 
நிம்லநாட்டபபடுகிறது.

ஜனாதிபதி ஆமணக்குழுவின் 
அறிக்ம�யின் அடிபபம்டயில் விசார-
மண�ள ந்டத்்தபபடுகின்றன. அ்தன் 
பரிந்துமர�ம்ள நம்டமுமறபபடுத்-
துவ்தற்�ா� நானும் உறுபபினரா� 
இருந்்த அமைசசரமவ துமணக் 

குழுவும் நியமிக்�பபட்டது. அமைச-
சரமவ உபகுழு ந்டவடிக்ம� எடுப-
ப்தற்�ா� சட்டைா அதிபர் திமணக்-
�்ளத்திற்கு ்தனது சைர்பபணங�ம்ள 
வழஙகியுள்ளது. இந்்தச சம்பவத்து-
்டன் க்தா்டர்பும்டயவர்�ள க்தா்டர்-
பில் விசாரமண�ள ந்டத்்தபப்ட 
பவண்டும். பைலும் ஏப்தனும் ்த�வல் 
இருந்்தால் அம்த குற்றப பு்லனாய்வுப 
பிரிவினரி்டம் க்தரிவிக்�்லாம்.

விசாரமண�ம்ள தும்டத்க்தறிய 
முன்னாள அரசாங�ம் ஏப்தனும் 
பவண்டுகைன்பற முயற்சி�ம்ள 
பைற்க�ாண்டிருந்்தால், அவற்மற 
்தாை்தமின்றி பைற்க�ாள்ள எங�்ளால் 
முடிந்்தவமர முயற்சிபபபாம். இந்்த 
சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட்தா�க் கூறப-
படும் அமனவருக்கும் எதிரா� ந்ட-
வடிக்ம� எடுக்� பவண்டும் என்ற 
நிம்லபபாடம்ட அரசு உறுதியா�க் 
�ம்டபபிடிக்கிறது. எவவாறாயி-
னும், விசாரமண�ள பக்�சசார்பற்ற 
முமறயில் ந்டத்்தபபடடு இந்்தச சம்-
பவத்தின் பின்னணியில் உள்ள உண்-
மையான குற்றவாளி�ம்ள �ண்்டறிய 
பவண்டும். நல்்லாடசி அரசாங�த்தின் 
பபாது, பஜ.வி.பிமயயும் பிரதிநிதித்து-
வபபடுத்தும் பாராளுைன்றத் க்தரிவுக்-
குழுமவ நியமித்து இந்்த சம்பவத்ம்த 
மூடிைமறக்கும் முயற்சி�ள பைற்-
க�ாள்ளபபட்டன.

கே: நனாடு உணவு கநரு-
க்ேடிலை கநனாக்கிச் 

கசல்கிைது எனறு சில சரவக்தச 

ஊடேஙேள் கூறும் ஊேஙேளி-
ல் உண்லம உள்்ள்தனா?

பதில்: ஒரு அரசாங�ம் என்ற 
வம�யில், நாடடில் உணவு கநருக்-
�டிமய ஏற்படுத்துவ்தற்கு எந்்த 
இ்டமும் வழங� ைாடப்டாம். அரிசி 
ைற்றும் குமறந்்த படசம் ப்ல அத்தி-
யாவசியப கபாருட�ளின் விம்ல�-
ம்ளக் குமறக்குைாறு வர்த்்த� அமைச-
சர் பந்து்ல குணவர்்தன எபபபாதும் 
அமைசசரமவக் கூட்டங�ளில் பபசு-
கின்றார். எங�்ளால் நிம்லமைமய 
�டடுபபடுத்்த முடியும். கசவவாய்க்கி-
ழமை பாராளுைன்றத்தில் க�ாளம�ப 
பிர�்டனத்ம்த முன்மவத்்த ஜனாதி-
பதி, ்தம் மீது நம்பிக்ம� மவக்குைாறு 
ைக்�ளி்டம் ப�டடுக் க�ாண்்டது்டன், 
்தனது அடுத்்த மூன்று வரு்ட ப்தவிக் 
�ா்லத்தில் ைக்�ளுக்கு வழஙகிய உறு-
திகைாழி�ம்ள நிமறபவற்றுபவன் 
எனவும் க்தரிவித்்தார். கபாரு்ளா்தா-
ரத்ம்த மீண்டும் �டடிகயழுபபுவ-
்தற்கு ஜனாதிபதி உறுதியளித்்தார்.

பயங�ரவா்தத்துக்கு எதிரா� நாங�ள 
பபார் க்தாடுத்்த பபாது, சர்வப்தச சமூ-
�த்தின் உ்தவியு்டன் அபபபாம்தய 
எதிர்க்�டசி�ள எபபடி விைர்சித்்தன 
என்பது ைக்�ளுக்கு நிமனவிருக்�-
்லாம். அபபபாது, தீவிரவாதி�ளுக்கு 
எதிரா� எந்்த முட்டா்ளாலும் இது-
பபான்ற பபாமர ந்டத்்த முடியும் என்-
றனர். அபபபாம்தய எதிர்க்�டசி�ள 
கபாய்ப பிரசாரம் கசய்்த பபாதிலும், 
எங�்ளால் எதிர்த்துப பபாரிடடு 
கவற்றி கபற முடிந்்தது.

அரசை விமர்சிக்கும் பங்காளிக் ்ட்சி்ள்... (03ஆம் பக்�த் க்தா்டர்)

மூன்று ்தசாப்தங�்ளா� பபாரின் இன்னல் -
�ளுக்கு இம்டயில் வ்ளர்ந்்த எைது இம்ளய 
்தம்லமுமற, அ்தனால் ப்ல பாதிபபு�ளுக்கு 
ஆ்ளாகி இருக்கிறது. அபபாதிபபு�ளில் முக் -
கியைான்தாய் நாம் �ருதுவது ‘ஆளுமை’ 
இழபபிமனபயயாம். இத்்தமனப கபரிய 
இன்னல் பாம்தமயக் �்டந்து வந்்த பின் -
னும்கூ்ட நம் இம்ளபயார், ்தம் அறிவாற்ற -
லில் யாருக்கும் பசாம்ட பபா�வில்ம்ல. 
ஆனால், நி�ழந்்த ஆளுமை இழபபு என்பது 
அவர்�ள அம்டந்திருக்� பவண்டிய உயர் 
நிம்ல�ம்ள அம்டயமுடியாைல் ஆக்கியி -
ருக்கிறது.

இதுபற்றி நானும் எனது �ழ� நண்பர்�ளும் 
ப்ல �ா்லைா� சிந்தித்து வருகிபறாம். அதிகூ -
டிய பரீடமச சித்திகபற்ற ைாணவனும் கூ்ட, 
நம் ைண்மணத்்தாண்டி க்தற்கிற்குள நுமழந் -
்தால், அஙகுள்ள ைாணவர்�ளின் ஆளுமைக்-
கும், நிமிர்விற்கும் முன்னால் நின்று பிடிக்� 
முடியாைல் ்த்ளர்ந்து பபாகிறான். அ்தனால் 
அவன் �ஷ்டபபடடு ப்தடிய ்தகுதி�க்ளல்-
்லாம் ‘விழலுக்கிமறத்்த நீராய்’ஆகி விடுகின் -
றன. 

நாம் கூடி ஆராய்ந்்தபபாது இ்தற்�ான 
இரண்டு �ாரணங�ம்ள இனங�ண்-
ப்டாம்.  மு்த்லாவது, இந்நாடடில் பயி்லபப -
டும் கைாழி�ளில், ்தமிழகைாழி ்தவிர்ந்்த 
ைற்மறய கைாழி�ளில் நம் இம்ளபயார்க்கு 
ஏற்படடிருக்கும் பயிற்சியின்மை. இரண்்டா-
வது, உயர் ஆளுமையா்ளர்�ம்ள சந்திக்�க் 
கிம்டக்�ா்த வாய்பபிழபபு. 

நம் ைண்ணில் ஆளுமையா்ளர்�ள 
இல்ம்லயா? என உ்டன் ப�டபீர்�ள.  
முற்றாய் இல்ம்ல என நான் கசால்்லைாட -
ப்டன்.  ஆனால் ஒரு�ா்லத்தில் யாழபபாணத்-
திலிருந்்த உயர் �ல்வியா்ளர்�ள, அதி�ாரி�ள, 
அரசியல் ்தம்லவர்�ள என்பவர்�ளின் ஆளு -
மைத்திறபனாடு ஒபபிடும்பபாது இன்மறய 
நம் சமூ�த்தின் ஆளுமைத்திறன், பூசசியத்ம்த 
அண்மித்்த்தா�பவ இருக்கிறது. அ்தனால், 
இன்று நம் இம்ளபயார் ப்தவி�ம்ளயும் 
பட்டங�ம்ளயும் ைடடுபை ஆளுமையாய் 
நிமனந்து, ஏைாந்து, உயர் ஆளுமைத் ்தரிச -
னம் இன்றிக் கி்டக்கின்றார்�ள.  

க்தற்கில் வாழந்்த இம்ளபயாபரா, பபார்க்-
�ா்லத்திலும் ்தனிமைபப்டாது உ்ல�த் 
க்தா்டர்மபப பபணி வந்்தார்�ள. அ்தனால் 
அவர்�்ளது கைாழித்திறனும் ஆளுமைத்தி-
றனும் மி�வும் விருத்தியாகி இருக்கிறது. 
அவர்�ள ஆளுமைத் திறனில் முபப்தாண்டு 
முன்னால் பயணிக்�, நம் பிளம்ள�ள 
பின்னால் பயணித்்தார்�ள. �ா்லம் கசய்்த 
க�ாடுமை இது! இ்தனால் அவர்�ளுக் -
கும் நம் பிளம்ள�ளுக்கும் இம்டயி்லான 
ஆளுமை பவறுபாடு ஐம்பது ஆண்டு�ம்ளக் 
�்டந்து நிற்கிறது. 

இந்்த இம்டகவளிமய நிரபபி நம்ைவர்-
�ளின் ஆளுமைமய வ்ளர்சசியுறச கசய்து, 
பமழயபடி ைற்றவர்�ள நம் பிளம்ள�ளின் 
நிமிர்வு �ண்டு, வியக்கும் நிம்லக்கு நம் சமூ -
�த்ம்தயும் நிமிரச கசய்யபவண்டும் என்ப்தற்-
�ா�பவ எைது இந்்தப புதிய முயற்சிமய நாம் 
க்தா்டஙகியிருக்கிபறாம். 

இன்று இத்்தம�ய ஆளுமைப 
பயிற்சிக் �்ளங�ள ப்லராலும் 
பரவ்லா� ந்டத்்தபபடடு வரு -
கின்றன.  ஆனால் அவற்றிக்லல்-
்லாம் கவறும் வகுபபு எடுக்கும் 
முயற்சிபய கசய்யபபடுகிறது. 
அ்தனால் கபரும்பயன் கிம்டக் -
�ாது என்பது எம் �ருத்து. அ்த -
னாற்றான், கைாழிபபயிற்சிமய-
யும் ஆளுமைத் திறமனயும் 
கசயல்முமறயூ்டா� நம் இம்ள-
ஞர்�ள கபறபவண்டும் என நாம் 
நிமனந்ப்தாம்.

அ்தற்�ா�, இ்லஙம�யின் பிறப -
குதி�ளிலும், கவளிநாடு�ளிலும் 
வாழும் ஆற்றல்மிக்� கைாழி-
யியல் அறிஞர்�ள, ஆளுமை-
யா்ளர்�ள ஆகிபயாரு்டன் நம் 
இம்ளபயார்க்�ான சங�ைத்ம்த 
உண்்டாக்� பவண்டும் என முடிவு 
கசய்ப்தாம். அசசங�ைத்்தால், 
இ்லஙம�ய்ளவில் ப்தமவபப-
டும் சிங�்ள கைாழிபபயிற்சி-

மயயும், உ்ல� அ்ளவில் ப்தமவபபடும் 
ஆஙகி்ல கைாழிபபயிற்சிமயயும் இயல்பா� 
உருவாக்�்லாம் என்றும் உயர் ஆளுமையா -
்ளர்�ளின் சங�ைத்்தால் நம் பிளம்ள�ளின் 
ஆளுமைமய வ்ளர்சசியுறச கசய்ய்லாம் 
என்றும் நாம் �ருதிபனாம்.

அ்தனால், இயல்பா�பவ ஆளுமைத்தி -
றன்க�ாண்்ட இம்ளபயார் சி்லமர இனம்-
�ண்டு, அவர்�ம்ள பவற்று கைாழியா்ளர்�ளு -
்டனும், ஆளுமையா்ளர்�ளு்டனும் ஒன்றா�த் 

்தங� மவத்து, கைாழித்திறன், ஆளுமைத்தி -
றன் ஆகியவற்மற  பயி்லசகசய்ய பவண்டும் 
என்பது எங�்ளது மு்தற் திட்டைாய் இருக்-
கிறது. ஆஙகி்லத்ம்த ஆஙகி்லய ஆசிரியர்�-
ளு்டனும், சிங�்ளத்ம்த அம்கைாழிசார்ந்்த 
ஆசிரியர்�ளு்டனும் நாளமுழுதும் உ்டன் 
இருந்து கசயல்முமறயால் அவர்�ம்ளப  
பயி்லச கசய்ய  பவண்டும் என நிமனத்திருக் -
கிபறாம்.

கைாழிபபயிற்சிமய ஏற்படுத்தியபின்பு, 

ஆளுமைமிக்�வர்�ம்ள சந்திக்�வும், அவர் -
�ப்ளாடு உ்டன் இருக்�வும் கசய்து, அவர்� -
ளின் ஆளுமைத்திறமன நம் இம்ளபயார் உள-
வாஙகும்படியா�ச கசய்யபவண்டும் என்பது 
எைது அடுத்்த திட்டைாய் இருக்கிறது.  அ்தற்-
�ா� ஆளுமைமிக்� அரசியல் ்தம்லவர்�ள, 
நிறுவனத்்தம்லவர்�ள, க்தாழி்லதிபர்�ள, 
கவளிநாடடுத் ்தம்லவர்�ள, இராணுவ உயர் 
அதி�ாரி�ள ஆகிபயாமரச சந்திக்�ச கசய்து, 
அ்தன்மூ்லம் நம் இம்ளபயாரின் ஆளுமைத்-
திறமன வ்ளர்க்�த்க்தடுக்� பவண்டும் என 
தீர்ைானித்திருக்கிபறாம். 

இராணுவ உயரதி�ாரி�ம்ளச சந்திக்� மவப-
ப்தன் பநாக்�ம், நம் இம்ளபயார்�ள அவர்�-
ப்ளாடு நம் பிரசசிமன�ம்ளப பற்றி சைநிம்ல-
யில் நின்றுபபசி, தீர்வு �ாணும் துணிமவப 
கபறுவ்தற்�ா�வும் இராணுவத்தின் இறுக்-
�ைான �டடுபபாடு�ம்ளத் க்தரிந்து க�ாள-
வ்தற்�ா�வுபையாம். யாழபபாணத்தின் 
பு�ழகபற்ற ஹாடலி, கசன். பஜான்ஸ் �ல்-
லூரி�ளில் அதிபராய் இருந்்த பூரணம்பிளம்ள 
அவர்�ப்ள முன்பு ஒரு்தரம், ைாணவர்�்ளது 
ஆளுமை வ்ளர்சசிக்�ான இத்்தம�ய ஒரு 
முமறமய எைக்குச கசால்லியிருந்்தார்.

அதுைடடுைன்றி, நம் இம்ளபயார்க்கு 
இத்ப்தசத்தில் வாழும் பிற கைாழிச சமூ�ங -
�ள, பிற ை்தங�ள என்பவற்மறப பற்றியும் 
ஆழந்்த புரிந்துணர்மவ உண்்டா� பவண்டும் 
என்ப்தற்�ா�, அத்்தம�ய இ்டங�ளில் நம் 
இம்ளபயாமர பநரடியா�த் க்தா்டர்புபடுத்தி 
அனுபவம் கபறச கசய்யபவண்டும் என்ப -
தும் எம் எண்ணைாய் இருக்கிறது.

ஒரு சிறு ப்தசத்திற்குள வாழந்்தாலும், 
நம்ைவர்க்கு அருகில் இருக்கும் ை்தங�ள 
பற்றிபயா, அம்ை்தத்்தாரின்; வழிபாடடு 

முமற�ள பற்றிபயா கபரும்பா-
லும் க்தரிவதில்ம்ல. அதுபபா -
்லபவ அருகிருக்கும் பவற்று இன 
ைக்�ளின் வாழக்ம� முமற, உண-
வுமுமற, �்லாசாரம், பண்பாடு 
என்பமவ பற்றியும் நம்ைவர்�ள 
க்தரிந்திருபபதில்ம்ல.  இவற்மற-
கயல்்லாம் க்தரிந்து க�ாண்்டால் 
நம் இம்ளபயாரி்டம் பரந்்த சிந்்த-
மனயும் ைற்மறய சமூ�ங�ளு்டன் 
சைபபடடு இமணந்து வாழும் 
திறனும் ்தாைா� உண்்டாகும். 
அ்தனால் நம் இம்ளபயாரின் 
ஆளுமை மி� பவ�ைா� வ்ளரும்.  
அது ைடடுைல்்லாைல் நம் இனத் -
தினதும், கைாழியினதும், ை்தத்தி -
னதும் கபருமை�ம்ளயும் ைற்ற -
வர்க்கு உணர்த்துகிற வாய்பபும் 
அவர்�ளுக்குக் கிடடும். அ்தனால்-
்தான் இபபயிற்சியில் ஈடுப்டப-
பபாகும் இம்ளபயாமர ைற்மறய 
இன, ை்த, கைாழி ைாணவர்�ளு-

்டன் �்லாசாரப பரிவர்த்்தனம் கசய்யபவண்-
டும் எனவும் திட்டமிடடுளப்ளாம்.

இமவகயல்்லாம் எைது �னவு�ள! ஒரு 
�ா்லத்தில் இ்லஙம� முழுவதிலுைா� ்தமி -
ழினத்்தார் க�ாண்டிருந்்த ஆளுமைமிக்�த் 
்தம்லமைத்்தன்மைமய மீடக்டடுக்கும் 
முயற்சியா�பவ இத்திட்டங�ம்ள நாம் வகுத்-
திருக்கிபறாம்.  ந்டந்து முடிந்்த பபாமரயும் 
அ்தன் பாதிபபுக்�ம்ளயும் கசால்லிச 
கசால்லி, எவவ்ளவு �ா்லத்திற்குத்்தான் எம் 
வாழக்ம�மய நாம் ஓடடுவது? நி�ழ�ா்ல 
முயற்சியால், இறந்்த�ா்லப பாதிபபுக்�ம்ள 
நீக்கி வருங�ா்லத்திப்லனும், நம் ம�விடடு 
நழுவிபபபான வீரியத்ம்த நாம் மீடக்டடுக்-
�பவண்்டாைா?  அ்தற்�ா�பவ இ்லக்கிய 
முயற்சி எனும் எம் எல்ம்லமயக் �்டந்து இத் -
்தம�ய ஒரு பாரிய சமூ�பபணிமய முன்கன-
டுக்�த் க்தா்டஙகியிருக்கிபறாம்.

பைற்கசான்ன திட்டங�ம்ள நம்டமுமறப-
படுத்துவ்தற்�ா� கிளிகநாசசியில் அரசினால் 
எைக்குத் ்தரபபட்ட ஒரு ஏக்�ர் �ாணியில் 
�ட்ட்ட பவம்ல�ம்ள ஆரம்பித்திருக்கி -
பறாம்.  �ழ�த்திற்�ான அலுவ்ல�ம், நூறு 
பபருக்கு பைற்பட்ட ைாணவர்�ள ்தங�க்கூ -
டிய இருபபி்ட வசதி�ள, �ருத்்தரங� ைண்்ட-
பம், பிரார்த்்தமன ைண்்டபம், விருந்தினர்�ள 
்தஙகுவ்தற்�ான விடுதி�ள, சமையல் கூ்டங -
�ள மு்தலிய வி்டயங�ம்ள உள்ள்டக்கிய்தா� 
அக் �ட்டத் க்தாகுதி�ள அமைந்திருக்கும். 

எங�ளின் இம்முயற்சிக்கு ம�க�ாடுக்� 
முன்வரபவண்டுகைன இனபபற்றுள்ள 
அமனவமரயும் பவண்டி  நிற்கின்பறாம்.

இல்ளகைனாரின ஏற்ைத்திற்ேனா்
ேம்பன ேழேத்தின புதிை திட்டம்

கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்...?

உலேம் ்தழுவி நம் ஈழத்
்தமிழ் இல்ளஞரேள்
ஆளுலம வ்ளரச்சி

கபைகவண்டும் எனப்தற்ேனாே நனாம்
எடுக்ேத் க்தனாடஙகியிருக்கும் புதிை
முைற்சி பற்றி வி்ளக்ேம் அளிப்ப்தற்ேனாே
இக்ேட்டுலரலை வலரகிகைன.

இைல்பனாேகவ ஆளுலமத்திைனகேனாண்ட இல்ளகைனார சிலலர 
இ்ம்ேண்டு, அவரேல்ள கவற்று கமனாழிைனா்ளரேளுடனும், 
ஆளுலமைனா்ளரேளுடனும் ஒனைனாேத் ்தஙே லவத்து,
கமனாழித்திைன, ஆளுலமத்திைன ஆகிைவற்லை பயிலச்கசயை 
கவண்டும் எனபது எஙே்ளது மு்தற் திட்டமனாய இருக்கிைது.
ஆஙகிலத்ல்த ஆஙகிலை ஆசிரிைரேளுடனும், சிஙே்ளத்ல்த
அம்கமனாழிசனாரந்த ஆசிரிைரேளுடனும் நனாள்முழுதும் உடன 
இருநது கசைல்முலைைனால் அவரேல்ளப் பயிலச் கசயை 
கவண்டும் எ் நில்த்திருக்கிகைனாம்.
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தென்னிந்தியாவின் ெமிழகத்தில் சமீபத் -
தில் தொற்்ாளரகளின் எண்ணிக்மக அதிக -
ரித்ெமெத் தொடரந்து அங்கு முழு முடக்கம் 
அறிவிக்கபபடடமெயும் இங்கு சுடடிக்காட -
டுெல் தபாருத்ெம். இலங்மகயில் ககாவிட 
19இற்கு எதிரான ெடுபபூசி ஏற்றும் நடவ-
டிக்மக தவற்றிகரைாக கைற்தகாளளபபடடு 
வரும் நிமலயில் ெற்கபாது பூஸடர ஊசிமய 
ஏற்றும் நடவடிக்மககள தீவிரைாக கைற் -
தகாளளபபடுகின்்ன. அவற்றின் மூலம் 
தொற்றுபபரவமல கடடுபபடுத்ெலாம் என 
நம்பபபடுகி்து.   

அண்மைய நாடகளில் பாடசாமல ைாண -
வரகள ைத்தியில் தொற்று பரவிச் தசல்வமெ -
யும் அவொனிக்க முடிகி்து. அரச ைற்றும் 
ெனியாரதும் நிறுவனங்கள பூரண இயல -
ளவில் பணியாளரகமள பணிக்கு அமழத்தி-
ருக்கும் நிமல தொற்றுபபரவல் அதிகரிக்கும் 
சாத்தியம் உளளது. ெடுபபூசி ஒருவருக்கு 
கநாயத்தொற்று ஏற்படுவமெத் ெடுக்காது 
என சுகாொர ெரபபினர பலெடமவகள 
தொடரச்சியாக எச்சரித்து வருகின்்னர.   

ெடுபபூசியானது கநாய காரணைாக ஏற்ப -
டும் சிக்கல்கமளக் கும்த்து ைரணம் ஏற்ப -
டுவமெத் ெடுக்கும் என்க் நம்பபபடுகி்து. 
நம்மில் பலர மூன்று ெடுபபூசிகமளயும் ஏற்றி-
விடகடாம் ொகன பி்தகெற்கு முகக் கவசம் 
அணிவது ஒரு மீற்்ர இமடதவளிமயப 
கபணுவது, மககமளக் கழுவுவது என்று 
ககளவி ககடகின்்னர. படிபபறிவற்் பாை-
ரரகள ைடடுைன்றி நன்கு படித்ெ உயர பெவி -
களில் உளள கனவான்களும் சீைாடடிகளும் 
கூட அடக்கம்.   

இந்நிமலயில் ெனிைனிெ ஒழுக்கமும் சுய-

பாதுகாபபு நடவடிக்மககளும் 
ைாத்திரகை கநாயத்தொற்று ஏற் -
படுவமெத் ெவிரக்க உெவும். 
ஆயினும் காரியாலயப பணிக -
ளில் ஈடுபடுகவார இரடமட 
முகக் கவசங்கமள அணிந்து 
சுகாொர நமடமும்கமளப 
மும்யாகப பின்பற்றினாலும் 
கூட கெனீர இமடதவளிகளின் 
கபாதும் ைதிய கபாசன இமட-
தவளிகளின் கபாதும் முகக் 
கவசங்கமள அகற்் கவண்டி-
யிருக்கி்து. இந்ெ இடங்ககள 
கநாயத்தொற்று ஏற்படவாயப-
பளிக்கும் கவமலக்குரிய சந் -
ெரபபங்களாக உளளன. அத்து -
டன் தபாதுப கபாக்குவரத்தில் 
பயணிக்கும் பணியாளரகளால் 
ஒரு மீற்்ர இமடதவளிமயப 
கபணுவது சாத்தியமில்மல.   

இலங்மகயின் புமகயிரெ 
ைற்றும் கபருந்துபகபாக்குவரத்து வசதிகள 
அந்ெளவுக்கு வளரச்சியமடயவில்மல. அர-
சாங்கம் சடடம் கபாடடு அமெச் தசயற்ப -
டுத்ெ முயற்சித்ெ கபாதிலும் நமடமும்யில் 
அது தவற்றிதபறும் சாத்தியமில்மல.   

அகெகவமள நாடு தடாலருக்கு மககயந்தி 
நிற்கும் இன்ம்ய நிமலயில் இபகபாது 
ொன் உல்லசபபயணிகளின் உளவருமக அதி-
கரிக்கத் தொடங்கியிருக்கி்து. இென்மூலம் 
கணிசைானளவு தடாலரகமள ஈடடி ெற்கபா -
மெய தநருக்கடிகளிலிருந்து ஓரளவு ஆசுவா -
சபபடுத்திக்தகாளளலாம் என்று தபரும் நம் -
பிக்மகயில் இலங்மக இருக்கி்து.   

இபகபாது ககாவிட 19இன் இன்னும் 
ஒரு அமல நாடடில் உருவானால் இந்ெ 
நம்பிக்மக புஸவாணைாகிப கபாயவிடும். 
நாடடில் கநாயத்தொற்று அதிகரிக்கும் படசத் -
தில் உல்லாசிகளின் வருமக கும்வமடயும். 
எனகவொன் இன்னும் ஒரு அமல நாடடில் 
ஏற்படாைல் ெடுபபது இன்ம்ய சுழலில் 
இலங்மகக்கு மிகவும் முக்கியைானது.   

அத்துடன் நாடடில் ஏற்படடுளள இரடமட 
தநருக்கடிகள காரணைாக தொடரச்சியாக 
மின் விநிகயாகத்மெ கைற்தகாளவதில் சிக் -
கல்கள கொன்றியுளளன. இலங்மக மின்சார 
சமபயும் தபற்க்ாலியக் கூடடத்ொபனமும் 
தபாதுதவளியில் தவளியிடும் அறிக்மகக -
மளப பாரக்கும் ஒருவருக்கு இமவ இரண்-
டும் ஒகர அரசாங்கத்தின் கீழ் இயங்கும் அரசு 
தும் நிறுவனங்கள ொனா என்் சந்கெகம் 
எழுகி்து. அமைச்சு ைடடத்தில் அதிகாரிக -
ளால் மூடிய அம்களுக்குள எடுக்கபபட 

கவண்டிய தீரைானங்களும் முடிவுகளும் 
தபாது தவளியில் பகிரங்கைாக ஒருவமர 
ஒருவர குற்்ஞ்சுைத்தி விைரசித்து தவளிபப -
டுத்ெபபடும்கபாது அரச நிருவாககை அசிங்-
கபபடடு நிற்கி்து.   

ஏற்கனகவ விநிகயாகித்ெ எரிதபாரு-
ளுக்கு இன்னும் காசு ெரவில்மல. இெனால் 
மின்சார சமபக்கு எரிதபாருள ெரமுடி -
யாது என்று தபற்க்ாலிக் கூடடுத்ொபனம் 
அறிக்மக விடுகி்து. எரிதபாருள கிமடக்கா -

விடடால் அடுத்துவரும் நாடகளில் மின்சார 
உற்பத்திமய கபாதியளவில் கைற்தகாளள 
முடியாது கபாவொல் மின்தவடடு ஏற்படுவ -
மெத் ெவிரக்க முடியாது என்று மின்சாரசமப 
அறிக்மக விடுகி்து. கபாொக்கும்க்கு சட -
டபபடி கவமல தசயகிக்ாம் என்று மின்சார 
சமப எந்திரிகள பயமுறுத்துகி்ாரகள.   

நாடடில் மின்தவடடு ஏற்பட அனுைதிக் -
கபபடாது என்று ஒரு சாராரும் மின்தவடடு 
ஏற்படும் என்று இன்தனாரு ெரபபின -

ரும் கூறுகின்்னர. எது எவவா்ாயினும் 
ெற்கபாது மின் வினிகயாகம் அடிக்கடி 
ெமடபபடுகி்து. அது மின்தவடடல்ல 
மின்சாரத்ெமட என்று காரணங் கூறுகின் -
்னர. ைசதகண்தணய வராெபடியால் 
எண்தணய சுத்திகரிபபு நடவடிக்மககள 
பாதிக்கபபடும் நிமல உருவாகியுளளொக 
தபற்க்ாலியத் தொழிற்தும்த் ெகவல்கள 
கூறுகின்்ன.   

எதிரகாலத்தில் வாகனங்களின் ஓடடத் -
மெக் கடடுபபடுத்தும் சடடங்கள நமடமு-
ம்பபடுத்ெபபடலாம் என்று தசயதிகள வரு -
கின்்ன. ைரகைறி விழுந்ெவமன ைாகடறி 
மிதித்ெ பின்னர கீகழ கிடபபவமன இன்-
தனாருவரும் வந்து உமெபபது கபால இலங்-
மகயின் நீகரந்து பகுதிகளில் இபகபாது 
நிலவிவரும் வரடசி கைாசைாகி வருகி்து. 
இந்நிமல தொடருைாயின் மின்னுற்பத்திக்-
காக நீரவழங்கமல கைற்தகாளள முடியா -
தென தொடரபுமடய அமைச்சு ஊடகங்க-
ளில் தெரிவித்துளளது.   

இந்நிமலயில் ெனியார மின்னுற்பத்தி 
நிமலயங்களிலிருந்து மின்சாரத்மெப தபற் -
றுக்தகாளளும் சாத்தியம் பற்றி ஆராயப-
படுவொகவும் அறியக்கிமடக்கி்து. எது 
எவவா்ாயினும் இலங்மகயின் மின்னுற் -
பத்தித் தும்யானது பாரிய தநருக்கடியில் 
இருபபதுவும் நாடடுக்குத் கெமவயானளவு 
மின்சாரத்மெ வழங்க முடியாெ நிமலமை 
உருவாகியுளளமையும் தவளிபபமடயாகத் 
தெரிகி்து.

(16ஆம் பக்கம் பாரக்க)

முன்னாள கசாவியத் யூனியன் என்் 
அமைபபில் இருந்ெ தபரிய நாடுகளில் 
ஒன்்ாக உக்மரன்  -ரஷயாவிற்கு மிகவும் முக்-
கியத்துவம் வாயந்ெ புவிசார அரசியல் பிரகெ-
சைாகக் காணபபடுகி்து. தைாழி கலாசார 
அமடயாளத்தில் ருசியப பண்பாடமட 
அதிகம் தகாண்டொக உக்மரயின் பிரகெசம் 
விளங்குவெனால் ரஷயா ென்னுமடய அங்க-
ைாககவ கருதுகின்்து. 2014ஆம் ஆண்டில் 
உக்மரனின் கிரிமியா பகுதிமய ஆக்கிரமித்-
ெகபாதும் ென்னுமடய அங்கைாககவ ைக்-
களின் பண்பாடடு ைற்றும் நிலத்தொடரச்சி 

அமடயாளங்கமள முன்னிறுத்தியது ரஷயா 
அகெகநரம் உக்மரனின் ைற்த்ாரு சி்பபி-
யல்பாக அந்ெ நாடடு ைக்களில் ஒரு பகுதி-
யினர கைற்கு ஐகராபபிய கலாசாரத்கொடு 
இமணந்ெவரகளாய காணபபடுகின்்னர;. 
அத்துடன் உக்மரன் ைக்கள ெமடயற்் 
தபாருளாொரம் அதிக ஜனநாயக உரிமைகள 
கைற்கத்கெய நாடுகளின் நுகரவுக்கலாசாரம் 
தபாழுதுகபாக்குகளால் ஈரக்கபபடடவர-
களாய உளளனர. அம்ைக்கள முன்னாள 
கசாவியத் ஒன்றியத்தின் கடடுபபாடான 
வாழ்க்மக மும்யிலிருந்து விடுபடட கைற்-
குசார ொராள ஜனநாயக மும்மைக்குள 
வாழ அதிக நாடடத்மெ தவளிபபடுத்துகின்-
்னர. அென் தொடரச்சியாககவ உக்மரன் 
அரசாங்கமும் கநடகடாவுடன் இமணவ-
ெற்கான ெனது விருபமப தவளிபபடுத்தி-
யது. ஆனால் அென் புவிசார அரசியலானது 
ரஷயாமவ அதிகம் மையபபடுத்தியொகவும் 
ரஷயாவின் பாதுகாபபு அரணாகவும் காணப-
படுகி்து.

ரஷயா ெனது நிலைாக கருதும் உக்மரன் 
அதைரிக்கா ெமலயிலான கநடகடா பாது-
காபபு கூடடினுள இமணந்து தகாளவ-
ெமன முழுமையாக நிராகரித்து வருகின்-
்து. இெமன மையபபடுத்திகய கடந்ெ 
ஆண்டு(2021) இறுதியிலிருந்து ரஷய-உக்-
மரன் எல்மலபபகுதியில் ரஷய இராணுவ 
பிரசன்னத்மெ அதிகரித்;து வருகி்து.  ரஷய 
-உக்மரன் பெடடைானது கநடகடாமவ 
மையபபடுத்திகய அதைரிக்க- ரஷய 
கைாெலாக சரவகெச அரசியல் ைாறுகி்து. 
குறிபபாக ரஷயா முன்மவத்ெ நிபந்ெமன-
கமள நிராகரித்ெ  அதைரிக்க தவளியு்வுச் 
தசயலாளர அந்கொனி பிளிங்கன் ரஷயாவுக்-
காக கநடகடாவின் தகாளமககளில் ஒருகபா-
தும் ைாற்்ம் தசயயபபடாது. உக்மரமன 
ரஷயா ஆக்கிரமித்ொல் அெற்கு எதிராக நட-
வடிக்மககள குறித்தும் அந்ெ நாடடுடன் 
சைரம் கபச முடியாது” எனக்குறிபபிடடது. 
அவவாக் கநடகடா தபாதுச்தசயலாளர 
தஜன்ஸ ஸடால்டன்பரக் “உக்மரன் விவகா-
ரத்தில் எங்கள நிமலபபாடமட தெளிவாக 
எடுத்துமரபபெற்காக ரஷயாவிற்கு கடிெம் 
அனுபபபபடடுளளது. எங்கள அமைபபின் 
பாதுகாபபு ைற்றும் உறுபபினர கசரக்மகக் 
தகாளமகயில் எந்ெ சைரசமும் தசயது தகாள-
ளபபட ைாடடாது”; எனத்தெரிவித்துளளார.

இவவா்ான நிமலயில் அதைரிக்கா 
கநடகடா கூடமட பலபபடுத்தும் வமகயில் 
இராஜெந்திர தசயற்பாடுகமள முன்தன-
டுத்து வருகின்்து. இெனடிபபமடயிகலகய 
அந்கொனி பிளிங்கன் கடந்ெ வாரம் உக்மரன் 
சுவிஸரலாந்து கஜரைனிக்கான இராஜெந்-

திர விஜயங்கமள கைற்தகாண்டு கநடகடா 
ைற்றும் ஐகராபபிய நாடுகளின் அரசியல் 
ெமலவரகளுடன் முக்கிய சந்திபபுக்கமள 
கைற்தகாண்டிருந்ொர. அத்துடன் அதைரிக்க 
ஜனாதிபதி கஜா மபடன் ஐகராபபா ைற்;றும் 
கநடகடாவின் நடபு நாடுகளின் ெமலவரக-
ளுடன் ஜனவரி-24(2022)அன்று இமணயவழி 
சந்திபதபான்ம் கைற்தகாண்டிருந்ொர. சந்-
திபபின் நிம்வில் “நான் ஒரு மிக நல்ல சந்-
திபமப கைற்தகாண்டுளகளன். அமனத்து 
ஐகராபபிய ெமலவரகளுடனும் ஒருமித்ெ 
கருத்து காணபபடுகி்து.” என தசயதியாளர-
களிடம் மபடன் தெரிவித்துளளார.

எனினும் ஐகராபபா நாடுகளுடனான 
அதைரிக்காவின் இராஜெந்திர நகரவுகளில் 
சந்கெகப பாரமவககள சரவகெச அரசியல் 
பரபபில் நிலவுகி்து. வரத்ெகத்மெ மையப-
படுத்தி கடடமைக்கபபடடுவரும் புதிய 
உலக ஒழுங்கில் ஐகராபபா நாடுகளுடன் 
ரஷயா தகாண்டுளள தபாருளாொர உ்வு-
கள ஐகராபபா நாடுகமள ஒன்றிமணத்து 
பலைான அணிமயக் கடடமைக்க முமனயும் 
அதைரிக்கா அதிக தநருக்கடிமய எதிர-
தகாண்டு வருகி்து. இெமன விரிவாக கநாக்-
குெல் அவசியைாகி்து.

முெலாவது பிரான்ஸ கஜரைனி ஆகிய 
ஐகராபபிய ஒன்றிய நாடுகளிமடகய அதை-
ரிக்கா ெமலமையிலான கநடகடாமவ 
ெவிரத்து ஐகராபபிய ஒன்றியத்திற்தகன 
ெனித்துவைான பாதுகாபபு கூடமட உரு-
வாக்க கவண்டுதைன்் உமரயாடல் சமீப 

காலைாக முென்மை தபறுகி்து. குறிபபாக 
அதைரிக்கா-இங்கிலாந்து-அவுஸகரலியா 
இமணந்து கைற்தகாண்ட ஆக்கஸ பாது-
காபபு ஒபபந்ெத்தில் பிரான்ஸிற்கு அதை-
ரிக்கா துகராகமிமழத்ெொக பிரான்ஸ ைற்றும் 
ஐகராபபிய ஒன்றிய நாடுகள கடுமையாக 
சாடியிருந்ென. அதுைடடுைன்றி ஆபகானிஸ-
ொனிலிருந்து அதைரிக்க பமடகள கடந்ெ 
ஆண்டு (2021) ஆகஸடில் முழுமையாக 
தவளிகயறியமை தொடரபில் ஐகராபபிய 
நாடுகளுக்கு கடும் அதிருபதி காணபபடு-
கி்து. ஐகராபபிய ஒன்றியத்தின் ெமலவர 
உரசுலா வான் தடர கலயன் கடந்ெ ஆண்டு 
தசபதடம்பர ஐகராபபிய பாராளுைன்் 
உமரயில் “பாதுகாபபு அச்சுறுத்ெல்கள 
ைற்றும் உலகளாவிய தநருக்கடிகமள எதிர-
தகாளள ஐகராபபிய ஒன்றியம் அென் இராணு-
வத் தி்மன அதிகரிக்க முற்பட கவண்டும். 
ஐகராபபிய ஒன்றிய இராணுவப பமடகள 
தீரவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும்” என்று 
ொன் நம்புவொக கூறியுளளார. பிரான்ஸ 
நடபபாண்டில் (2022) ஐகராபபிய ஒன்றிய 
பாதுகாபபு உச்சி ைாநாடமட நடத்தும்” 
என்றும் அவர தெரிவித்திருந்ொர.

இரண்டு ரஷயா-உக்மரன் விவகாரம் 
தொடரபில் அதைரிக்கா ெமலமையில் 
கநடகடாவின் நகரவுகளுக்கு பு்ம்பாக 
ஐகராபபிய ஒன்றிய நாடுகளான பிரான்ஸ 
ைற்றும் கஜரைன் ெனித்து தசயற்பாடுகமள 
முன்தனடுத்து வருகின்்து. உக்மரனும் ரஷ-
யாவும் ஜனவரி- 26 (2022) பாரிஸில் உளள 

எலிஸி அரண்ைமனயில் கஜரைனி ைற்றும் 
பிரான்சின் பிரதிநிதிகளுடன் கநாரைண்டி 
வடிவத்தின் கீழ் கபச்சுவாரத்மெ நடத்தி-
னர. 2019ஆம் ஆண்டுக்குப பி்கு இது-
கபான்் கபச்சுவாரத்மெகள நடத்ெபபடுவது 
இதுகவ முெல் மும்யாகும். உக்மரனின் 
எல்மலயில் ைாஸககாவின் சமீபத்திய இரா-
ணுவக் கடடமைவு தொடங்கியதிலிருந்து 
இதுகவ முெல் மும்யாகும். பாரிசில் எடடு 
ைணிகநர கபச்சு வாரத்மெகளுக்குப பி்கு 
தவளியிடபபடட ஒரு கூடடு அறிக்மகயில் 
ரஷயா உக்மரன் பிரான்ஸ ைற்றும் கஜரைனி-
யின் பிரதிநிதிகள நிபந்ெமனயற்் கபாரநி-
றுத்ெ உடன்படிக்மகமய ஆெரித்ெனர. தசப-
டம்பர-2014இல் மகதயழுத்திடபபடட 
மின்ஸக் ஒபபந்ெமும் கிழக்கு உக்மரனில் 
சண்மடமய நிறுத்துவமெ கநாக்கைாகக் 
தகாண்டது. ஆனால் கொல்வியமடந்ெது. 
எவவா்ாயினும் பிரான்ஸ கஜரைனி அதை-
ரிக்காமவ ெவிரத்து ரஷயா -உக்மரன் விவ-
காரத்மெ மகயாள எத்ெனிக்கின்்து என்பது 
உறுதியாகி்து. 

மூன்்ாவது கஜரைனியின் புதிய அரசாங்-
கம் கஜரைனி சுகெச ெயாரிபபான க�ாவிட-
சர பீரங்கிகமள உக்கரனுக்கு ைாற்் 
கநடகடா நடபு நாடான எஸகடானியாமவ 
ெடுத்துளளது. அகெ கநரத்தில் கஜரைனியின் 
கடற்பமடத் ெமலவர கக-அச்சிம் ஷான்பாக் 
கிரிமியா உக்மரனுக்குத் திரும்பாது என்றும் 
ரஷயா  ஜனாதிபதி விளாடிமிர புடின் ைரியா-
மெக்குரியவர என்றும் கூறியுளளார. அது 
ைடடுைல்ல அவர ெனது பெவிமயகய இரா-
ஜினாைா தசயதுளளார. எனகவ இராணுவ 
ரீதியிலும் அரசியல் ரீதியிலும் கஜரைனி ரஷ-
யாவுக்கு ஆெரவான நிமலபபாடமடகய 
முன்தனடுத்துவருகி்து. ஐகராபபாவுடன் 
தநருக்கைான உ்மவ உருவாக்கத் திடட-
மிடும் ரஷயா அதைரிக்காமவ ஐகராபபா-
விலிருந்து அகற்றுவெற்கு முன்னர கிழக்கு 
ஐகராபபாவிலிருந்து தவளிகயற்றும் உபா-
யத்மெ முன்நிறுத்தியுளளது.

எனகவ இரு ெரபபுக்குைான கபாமர 
அதிகம் கநாக்கிய நகரவு காணபபடுவது-
டன் இராஜெந்திர ரீதியான நடவடிக்மகயும் 
நிகழ்ந்துவருகி்து. அதைரிக்க ஜனாதிபதி 
தொடரச்சியாக உக்மரயின் ஆளும் ெரப-
புடன் கபாமரத் ெடுபபெற்கான நடவடிக்-
மககமள கைற்தகாளளவும் ரஷயா மீது 
மிரடடமல விடு;க்கவும் அதிக முயற்சி-
கமள கைற்தகாண்டு வருகி்ார. பதிலுக்கு 
முன்னாள கசாவியத் யூனியன் கனவுடன் 
ெனது உத்திகமள வமகபபடுத்திவரும் 
ரஷயா ஜனாதிபதி ஏ்க்கும் ஒரு கபாருக்கு 
ெனது பமடகமள ெயாராக்கிவிடடார. 
ஐகராபபாவின் ஒத்துமழபபு இல்லாெ நிமல 
அதைரிக்காவுக்கு ஏற்படுைாயின் இந்ெ 
கபாரில் அதிக தநருக்கடிமய அதைரிக்கா 
சந்திக்க கவண்டிய நிமல ஏற்படும். அகெ 
கநரம் அதைரிக்காவின் கூடடுபாதுகாபபு 
இராணுவ பலவியூகம் ரஷயாவுக்கு அதிக 
பாதிபபிமன ஏற்படுத்ெ வாயபபுளளது. ரஷ-
யாவுக்குரிய புவிசார அரசியல் பலமும் அதை-
ரிக்க ெமலமையிலான கநாடகடாவுக்குரிய 
கூடடுப பாதுகாபபுபபலமும் கைாெலுக்கான 
இருபபிமன தீரைானிக்க கூடியொக உளளது.

இலங்கையில் மீண்டும் ஒரு பாரிய 
ககைாவிட் 19 அ்ல ஒமிககரான் 
பிறழ்வுகைக�ாடு ஏறபட்டு விடுக�ா 

என்ற அச்சம் க�ான்றியிருககிறது.
நா�ாந�ம் அதிகைரித்துச ச்சல்லும்
ச�ாறறா�ரகைளின் எண்ணிக்கை
இவ்வச்சத்திறகு ்வலு க்சரககிறது.

உக்ரன் விடயம் அச�ரிககை 
ரஷயாவுககி்டகய இராஜ�நதிர
கபா்ர நிகைழ்த்தி ்வருகிறது. 

இன்்றய ்சர்வக�்ச அரசியல் பரப்பி்ை 
இராஜ�நதிர கபாரும் ஆய�ப் கபாருககைாை 
�யாரிப்பும் முழு்�யாகை நிரப்பியுள�து. 
ரஷய ஜைாதிபதி வி�ாடிமிர புட்டின்
நகைரவுகைள அச�ரிககைா �்ல்�யிலாை
க�றகு நாடுகைளுககு ்ச்வால்விடும் 
்வ்கையில் க�றசகைாள�ப்படுகிறது. 
குறிப்பாகை உக்ர்ை ்�யப்படுத்தி 
இராணு்வ குவிப்புககை்�யும்,
பயிறசிகை்�யும் திட்டமிட்டு நகைரத்தி
்வருகின்றார. அ�றகு கபாட்டியாகை
அச�ரிககைா ஐகராப்பிய நாடுகை்�
பலப்படுத்து்வ�றகைாை இராஜ�நதிர
நட்வடிக்கைகை்�யும் இராணு்வ ஆயு�
��பாடக குவிப்புகை்�யும் அதிகைப்படுத்தி
்வருகின்றது. அச�ரிககை ஜைாதிபதி ்படன்
புட்டினுககு எதிராை �னிப்பட்ட �்டகைள
பறறியும் ரஷயாவிறகு எதிராை
சபாரு�ா�ார �்டகைள பறறியும்
உ்ரயாடல்கை்�யும் முன்சைடுத்து
்வருகிறார. இககைட்டு்ர அச�ரிககை-ரஷய 
க�ா�ல் கபாககி்ையும் ரஷய உக்ரன் 
கபார ச�ாடரபில் ஐகராப்பிய
நாடுகைளுககுள ஏறபட்டு்வரும் அண்்�ய
கபாககுகை்�யும்; க�டு்வ�ாகை
உரு்வாககைப்பட்டுள�து.

கலாநிதி 
கக.ரீ.ககேசலிஙகம் 
யாழ். பலகலலககழகம்

கேர்மனியின் கபாககு ரஷயாவின்
கனலை சாத்திய்மாககு்மா?

தேசியமின்உற்பத்திநீண்டகால
அடிப்பட்டயில்தீர்ககப்ப்டதேணடும்

        எதிரகாலத்தில ைாகனஙகளின் ஓட்டத்லதைக
கடடுபபடுத்தும் சட்டஙகள் நல்டமுலைபபடுத்தைபப்டலாம்
என்று சசய்திகள் ைருகின்ைன. ்மரக்மறி
விழுநதைைலன ்மாக்டறி மிதித்தை பின்னர கீகழ
கி்டபபைலன இன்சனாருைரும் ைநது உலதைபபது 
கபால இலஙலகயின் நீகரநது பகுதிகளில
இபகபாது நிலவிைரும் ைரடசி க்மாச்மாகி ைருகிைது'
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கேள்வி: நாட்டில் காய்ச்சலையும் 
தடிமலையும் பிரதாை அறிகுறிகளாகக் 
ககாண்ட நநாயகள் பை பிரநத்சஙகளிலும் 
பரவியுள்ளலம கதா்டர்பில் சுருக்கமாகக் 
குறிப்பி்ட முடியுமா? 

பதில்: தற்்பாது காய்ச்சலுடன் கூடிய 
்�ாய நிமைமை �ாட்டில் காணபபடுகி-
றது. அவவாறான ்�ாயக்குறிகளில் முக்கி -
யைாக மூன்று விடயஙகமைக் கவனத்தில் 
ககாளை ்வண்டும். அதாவது இநத ்�ாய -
றிகுறிகளுக்கு ஒன்றில் நுைம்புகைால் 
பரபபபபடும் கடஙகு ்�ாய காரணைா -
கவும் இருக்கைாம் அல்ைது ககாவிட் 19 
கதாற்றாக இருக்கைாம். இல்ைாவிட்டால் 
்வறு மவரஸ் ்�ாய காரணைாக இருக்-
கைாம். அதனால் இந்�ாயகள குறித்து 
அதிக முன் அவதானத்துடன் க்சயற்பட 
்வண்டும். குறிபபாக கடஙகு அ்சசுறுத்-
தல் மிக்க பிர்த்சஙகளில் வாழபவரக-
ளுக்கு தற்்பாமதய சூழலில் காய்ச்சலு -
டன் கூடிய ் �ாய நிமை காணபபடுைாயின் 
அது கடஙகாக இருக்கைாம். அவவாறு 
இல்ைாவிடில் ககாவிட் 19 கதாற்றுடன் 
கதாடரபுளைவரகள அதிகைான பிர்த்ச-
ைாயின் அநத அறிகுறிகளுக்கு ககாவிட் 19 
கதாற்று காரணைாக அமையைாம். 

அ்த்�ரம் இமவயிரண்டுமில்ைாத 
சுவா்சத் கதாகுதியுடன் ்சம்பநதபபட்ட 
்வறு ்�ாயகளும் �ாட்டில் தற்்பாது 
காணபபட்வ க்சயகின்றன. என்வ 
்�ாய அறிகுறிகள அதிகைவில் காணபப-
டுைாயின் தாைதியாது ைருத்துவ ஆ்ைா -
்சமனயுடன் சிகி்சம்ச கபற்றுக்ககாளவது 
அவசியம்.

கேள்வி: க்டஙகு, ககாவிட் 19 
கதாற்றின் ஒமிக்நரான் பிறழ்வு, எலிக் -
காய்ச்சல் மாத்திரமல்ைாமல் புதியகதாரு 
லைரஸ் நநாயும்  நாட்டில் காணப்படு-
ைதாக அர்சாஙக மருத்துை அதிகாரிகள் 
்சஙகத்திைர் கூறியுள்ள சூழலில் சீைாவில் 

புதிகதாரு லைரஸ் கணடுபிடிக்கப்பட்டுள்-
ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறநத? 

பதில்: சீனா ் பான்ற �ாடுகளில் அடிக்-
கடி மவரஸுகள உருவாகின்றன. அநத 
வமகயில் தற்்பாது புதியகதாரு மவரஸ் 
அஙகு கண்டுபிடிக்கபபட்டு அறிவிக் -
கபபட்டுளைது.  இது கதாடரபில் உைக 
சுகாதார ஸ்தாபனமும் குறிபபிட்டுளைது. 
என்றாலும் சீனாவில் கண்டுபிடிக்கபபட்-
டுளை புதிய மவரஸினால் இைஙமகக்கு 
இப்பாமதக்கு அ்சசுறுத்தல் கிமடயாது. 
அது குறித்து அ்ச்சம் ககாளைவும் ்தமவ 
இல்மை. 

்ைலும் அர்சாஙக ைருத்துவ அதிகாரிகள 
்சஙகம் குறிபபிட்டிருபபது சிை ்�ரம் இன்-
புளுகவன்ஸா மவரஸாக இருக்கைாம் 
அல்ைது சுவா்சத் கதாகுதி கதாற்றுடன் ்சம்-
பநதபபட்ட  மவரஸாக இருக்கைாம். ைற் -
றபடி வி்்சட மவரஸாக இராது. 

கேள்வி: தற்நபாது நாட்டில் பதிைா-
கும் ககாவிட் 19 கதாற்றுகளில் 95 வீதமா -
ைலை ஒமிக்நரான் பிறழ்வு எைக் கூறியுள்-
ளலம கதா்டர்பில் உஙகள் கருத்து என்ை? 

பதில்: ஸ்ரீ ஜயவரதனபுர பல்கமைக்-
கழக ்பராசிரியர நீலிக்கா ைாைவி்கயின் 
ஆயவு கூடத்திலும் சுகாதார அமை்சசின் 
ைருத்துவ ஆராய்சசி நிறுவனத்திலும் 
தற்்பாது பரி்்சாதமனக்கு உட்படுத்தப-
படும் ைாதிரிகளில்  90 -− 95 வீதைானமவ 
ஒமிக்்ரான் பிறழவு கதாற்மற்ய கபறு -
்பறாக கவளிபபடுத்துகின்றன. கடல்டா 
பிறழவு கதாற்றுக்கு உளைாகின்றவரக -
ைாக 05 வீதத்திற்கும் குமறவானவரக்ை 
அமடயாைம் காணபபடுகின்றனர. இபப-
ரீட்சிபபு கபறு்பற்றின் அடிபபமடயில் 
தான் ்சமூகத்திலும் இவவாறான நிமைமை 
காணபபட முடியும் எனக் கருதுகின்-
்றாம். என்றாலும் �ாட்டிலுளை 25 ைாவட்-
டஙகளிலும் தற்்பாது ஒமிக்்ரான் பிறழவு 
காணபபடுகின்றது.

கேள்வி: அவைாகறனில் தற்நபாது 
நாட்டில் காணப்படும் காய்ச்சலு்டன் கூடிய 
நநாய நிலையாைது ஒமிக்நரான் கதாற்று 
நநாய நிலை எைக் கருத முடியுமா?

பதில்: இல்மை. அவவாறு கருத 
முடியாது. ஒமிக்்ரான் கதாற்மற உறு-
திபபடுத்திக் ககாளவதற்கு பரி்்சாதமன 
க்சயதாக ்வண்டும். இநத ஒமிக்்ரான் 
பிறழவில் பி 1, பி 2 என இரு உப பிரிவு -
கள காணபபடுவதாகக் கூறபபடுகின்றது. 
இரண்டும் ஒ்ர விதைான பிரிவுகள என்-
றாலும் இரண்டாவது பிரிவு தான் அதிக 
க்சல்வாக்கு மிக்கது. இ்தநிமை தான் 
ஏமனய �ாடுகளிலும் காணபபடுகின்றது. 

என்றாலும் இபபிறழவு கதாற்றுக்குளைாகி 
இருபபமத பரி்்சாதமன மூை்ை அமட-
யாைம் காண முடியும். அ்த்�ரம் இத் -
கதாற்றுக்கு உளைாகின்றவரகளுக்கு அதிக 
தமைவலி அறிகுறியாக கவளிபபடைாம் 
என்றும் கதரிவிக்கபபடுகின்றது.

கேள்வி: ஒமிக்நரான் பிறழ்வு பரவி 
ைருைதால் உைகின் பை நாடுகள் உட்ப்ட 
எமது அயல்நா்டாை இந்தியாவின் சிை 
மாநிைஙகளிலும் தனிலமப்படுத்தல் 

ஊ்டரஙகு, மு்டக்க நிலை உள்ளிட்்ட பை 
கட்டுப்பாட்டு ந்டைடிக்லககள் மீணடும் 
நல்டமுலறக்கு ைந்துள்ளை. அவைாறாை 
நிலை இைஙலகயில் மீணடும் ஏற்படுமா? 

பதில்: அவவாறான கட்டுபபாட்டு 
�டவடிக்மககமை இந�ாட்டில் மீண்டும் 
முன்கனடுக்க ்வண்டிய நிமை ஏற்படு-
கைன �ான் கருதவில்மை. இஙகு ககாவிட் 
19 கதாற்றின் தாக்கத்மதக் கட்டுபபடுத்-
துவதற்கான தடுபபூசிமயப கபற்றுளை-
வரகளின் எண்ணிக்மக மிக அதிகைாகும். 
இந�ாட்டில் 100 வீதைானவரகள இதத -
டுபபூசியின் முதைாவது ்டாமஸயும், 85 
வீதத்திற்கும் ்ைற்பட்டவரகள. இரண்டா-
வது ்டாமஸயும் கபற்றுளைனர. பூஸ்டர 
்டாமஸ இற்மறவமரயும் 40 வீதைா-
்னார கபற்று இருக்கின்றாரகள. இவவா-
றான நிமைமை இநதியாவில் இல்மை. 
அதனால் இநதியாமவப ்பான்று இத்-
கதாற்று கட்டுபபாட்டுக்கான �டவடிக்மக-
கமை இஙகு முன்கனடுக்க ்வண்டிய 
்தமவ ஏற்படாது. 

கேள்வி: ககாவிட் 19 கதாற்றின் மூன் -
றாைது அலை கடும் சிரமஙகளு்டன் தான் 
ஏற்கைநை இஙகு கட்டுப்படுத்தப்பட்்டது. 

அப்படியிருந்தும் தற்நபாது 
ஒமிக்நரான் பிறழ்வு பரவுைதற்-
காை காரணம் யாகதைக் கருது-
கிறீர்கள்?,

பதில்: இபபிறழவானது  ககாவிட் 
19 கதாற்றின் ஏமனய பிறழவுகமை 
விடவும் மிக ்வகைாகப பரவக்கூடியதா -
கும்.  அதன் விமைவாக்வ இத்கதாற்-
றுக்கு உளைாகின்றவரகளின் எண்ணிக் -
மகயில் அதிகரிபபு ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 
அதனால் ககாவிட் 19 கதாற்மறத் தவிரத்-
துக் ககாளவதற்கான அடிபபமட 
சுகாதார பழக்கவழக்கஙகைான முகக் -
கவ்சம் அணிதல், ்சமூக இமடகவளி-
மயப ்பணுதல், மககழுவுதல் உள -
ளிட்டவற்மற சிரத்மதயுடன் பின்பற்ற 
்வண்டும்.

கேள்வி: ்சளிப் பிர்சசிலை ககாண்ட 
ஒருைர் அன்டிஜன் அல்ைது பி.சி.ஆர் பரி-
ந்சாதலைலய நமற்ககாண்டால் 'கபாசிட் -
டிவ' தான் கபறுநபறாக கில்டக்கப்கப -
றும் என்ற அபிப்பிராயம் மக்களி்டம் 
காணப்படுகிறநத? 

பதில்: தற்்பாமதய சூழலில் ஒவ-
கவாருவருக்கும் இபபரி்்சாதமனமய 

க்சயய ்வண்டிய ்தமவ இல்மை. 
ஆனால் ்�ாயறிகுறிகள தீவிரைாகக் 
காணபபடுைாயின்  மவத்திய்சாமைகளில் 
சிகி்சம்ச கபற்றுக்ககாளவதற்காக இபபரி-
்்சாதமனகமை ்ைற்ககாளை ்வண்டும். 
ஆனால் ்�ாய அறிகுறிகள கவளிபபடாத 
நிமையில் நிமறய ஒமிக்்ரான் கதாற்றா-
ைரகள ்சமூகத்தில் இருக்க்வ க்சயகின்-
றனர. அதனால் எைது சுகாதார அமை்சசு 
ககாவிட் 19 கதாற்றுக்கான ்�ாய அறிகு-
றிகமைக் ககாண்டிராதவரகளுக்கு இவவி-
தைான பரி்்சாதமனகள அவசியமில்மை 
என்ற வமகயில் ஏற்கன்வ �மடமுமறப-
படுத்தி இருநத விதிகளில் திருத்தஙகமை 
க்சயதுளைது. 

கேள்வி: பூஸ்்டர் ந்டாஸ் ைழஙகுத -
லின் தற்நபாலதய நிலைலம எவைாறுள்-
ளது? அது அதிக பக்கவிலளவுகள் ககாண-
்டதாகக் கூறப்படுகிறநத?

பதில்: �ாட்டில் பூஸ்டர ்டாஸ் 
கபற்றுக்ககாளபவரகளின் எண்ணிக்மக-
யில் அதிகரிபபு ஏற்பட்டுளைது. இற்மற 
வமரயும் ஐநது மில்லியனுக்கும் ்ைற்-
பட்டவரகள இத்தடுபபூசி ்டாமஸப 
கபற்றுளைனர. தினமும் சுைார 30 ஆயிரம் 

்பர இநத ்டாமஸப கபற்றுக்ககாளகின் -
றனர. அதனால் ஏமனயவரகளும் இநத 
்டாமஸப கபற்றுக்ககாளை ்வண்டும்.  

அ்த்�ரம் பூஸ்டர ்டாஸ் அவவாறு 
பாதிபபான ஒன்றல்ை. ஆனாலும் சுைார 5 
வீதைா்னாருக்கு பக்கவிமைவுகள ஏற்பட்-
டுளைன. 90 வீதத்தினருக்கு எவவித பிர்ச-
சிமனயும் இல்மை. பூஸ்டர ்டாமஸப 
கபற்றுக்ககாளவதன் ஊடாக உடலின் 
்�ாகயதிரபபு்ச்சக்தி ்ைலும் பைைமடகி -
றது.

ஆனால் தற்்பாமதய சூழலில் ஒருவ -
ருக்கு ஏதாவது ஆ்ராக்கிய ரீதியிைான 
பிர்சசிமனகள ஏற்பட்டால் அதமன இத் -
தடுபபூசியுடன் கதாடரபுபடுத்துகின்றார -
கள. அதில் எவவித உண்மையும் இல்மை. 

்ைலும் இந�ாட்டின்  சிை பிர்த்சஙக-
ளில் முதலிரு ்டாஸ்கைாக மபஸமரத் 
தான் ஏற்றியுள்ைாம். 

முதலிரு ்டாஸாக மபஸர ்டாஸ் 
கபற்றவரகளும் பூஸ்டர ்டாஸாக 
மபஸர ்டாமஸப கபற்றுக்ககாளவதில் 
பிர்சசிமன இல்மை. இஸ்்ரல் �ாைாவது 
்டாஸாகவும் மபஸமர்ய தன் பிரமஜ -
களுக்குப கபற்றுக்ககாடுத்திருபபமத 
இஙகு குறிபபிட்டாக ்வண்டும். 

கேள்வி: நிலறைாக, நாட்டு மக்க-
ளுக்கு நீஙகள் கூற விரும்புைகதன்ை?

பதில்: ஒமிக்்ரான் கதாற்மற எதிர-
ககாளை பூஸ்டர ்டாமஸப கபற்றுக் 
ககாளவது மிகவும் அவசியம். அத்்தாடு 
எதிரகாைத்தில் ்வறு திரிபுகள ஏற்பட் -
டாலும் அவற்றுக்கு முகம் ககாடுக்கவும் 
பூஸ்டர ்டாஸ் கபரிதும் உதவும். பூஸ்டர 
்டாஸ் கபற்றுளைவரகள ககாவிட் 19 
கதாற்றின் க�ருக்கடிகளுக்கு உளைாவ -
தும், மவத்திய்சாமைகளில் தீவிர சிகி்ச -
ம்சப பிரிவுகளில் சிகி்சம்ச கபறும் ்சந -
தபபஙகளும், ஒட்சி்சன் சிகி்சம்சயின் 
்தமவயும் ைாத்திரைல்ைாைல் உயிராபத்து 
அ்சசுறுத்தலும் கபரிதும் குமறவமடயும். 
இவவாறு எல்ைா்ை குமறவமடந்த 
காணபபடும். 

அதன் காரணத்தினால் தற்்பாமதய 
சூழலில்  பூஸ்டர ்டாமஸப கபற்றுக் -
ககாளவதும்,  வீட்மட விட்டு கவளி்ய 
க்சல்லும் ்பாது முகக்கவ்சம் அணிநது 
ககாளவதும், ்சமூக இமடகவளிமயப 
்பணிக்ககாளவதும், 
ைக்கள அதிகைவில் 
கூடியுளை இடஙக -
ளுக்கு க்சல்வமதத் 
தவிரத்துக் ககாளவதும் 
ைக்களின் முன்பாக 
இருக்கும் பாரிய 
கபாறுபபாகும்.

அவசியம் கிடையாது!
வலியுறுத்தி ச�ொல்கிறொர் சுகொதொர மேம்ொட்டு 
்ணியக ்ணிப்ொளர் ரஞ்சித் ்ட்டுவந்துடொவ

ம�ொய் அறிகுறிகள் சதன்டொத நிலையில் ்ைர் 
�மூகத்தில் இருப்தொல் சதொறறலைகளில் இருந்து தபபிக் 

சகொள்வதறகொன ஒமர வழி பூஸடர் தடுபபூசி ேட்டுமே!

பூஸ்டர் 
தடுப்பூசியை 

ஏற்றிக்ேொள்்ள 
மகேள் 

தைஙேக கூ்டொது!

தற்போது நோட்டின் பல பிர்தசங்-
களிலும் கோணபபடும் கோய்சசல், 
தடிமனுடன் கூடிய ்நோய நிலல, 
ககோவிட் 19 கதோறறின் ஒமிக்-

்ரோன் பிறழ்வு, பூஸடர் ் டோஸ வழங் -
கும் நடவடிக்லக மறறும் மக்கள் 

முன்போக உள்்ள கபோறுபபு என்பன 
கதோடர்பில் சுகோதோர அலம்சசின் 
சுகோதோர ்மம்போட்டு பணியகப 
பணிபபோ்ளர் மருத்துவர் ரஞ்ஜித் 

பட்டுவந்துடோவ 'தினகரன் வோரமஞ்-
சரி'க்ககன அளித்த வி்சட ்பட்டி.

தென் ஆபிரிக்காவின் க்ப் 
டவுன் பல்லைக -்

ழ், கரூட் ஷூர் மருத்துவமலையில 
(Groote Schuur Hospital), 1967ஆம் 
ஆண்டு கிறிஸ்டியன் பபர்ைகாட் 
(Christian Bernard) எனும்   சத்திரசி-
கிசலச நிபுணரகால நடத்்தப்பட்ட இ்தய 
மகாற்று அறுலவ சிகிசலசகய (Heart 
Trans Plant Surgery) உைகின் மு்தல 
மனி்த இ்தயமகாற்று சத்திர சிகிசலச-
யகா் பதிவகாகி உள்ளது.  

அ்தன் ப்தகாடர்சசியகா் 1969ம் 
ஆண்டு அபமரிக்காவின் சிக்காகக்கா 
பல்லைக்ழ்த்தில லவத்திய 
நிபுணர் படன்டன் ஆர்்தர் கூலி (Dr. 
Denton Arthur Cooley) என்பவரகால 
பவற்றி்ரமகா் நடகாத்தி முடிக்ப்பட்ட 
மு்தல பசயற்ல் இரு்தய மகாற்று 
அறுலவ சிகிசலச, அ்தன் பின்ை-
ரகாை பகாரிய, வியத்்தகு மருத்துவ, 
விஞ்காை, அறிவியல வ்ளர்சசி, 
இன்று மிரு் இைமகாை பன்றியின் 
இரு்தயத்ல்த மனி்தனுககு பபகாருத்திய 
மற்பறகாரு சகா்தலைலய பவற்றி்ர-
மகா் அரஙக்ற்றி உள்ளது ,  

அண்லமயில அபமரிக்காவின் 
வகாஷிஙடன் மகா்காண கமரி ைகாண்ட் 
பல்லைக்ழ் லவத்திய சகாலையில 
(University Hospital of Maryland) 
இ்தய பசயலிழப்புடன் அனுமதிக்ப்-
பட்ட 57 வயதுலடய கடவிட் பபன்ைட் 
என்பவருகக் பன்றியின் இரு்தயம் 
பபகாருத்்தப்பட்ட இந்த சத்திர சிகிசலச 
சகா்தலை பலடக்ப்பட்டுள்ளது.  

உைகின் மகாற்று அறுலவ சிகிசலச 
நிபுணர்்ள சிைர் இலணநது, ஏற்ப-
டுத்திய இந்த சகா்தலையகாைது, உறுப்-
பு்ளின் மகாற்றீடு அவசியமகாை மனி்த 
கநகாயகாளி்ளுககு விைஙகு்ளின் 
உறுப்பு்ல்ள வழங் முடியும் என்கிற 
நம்பிகல்லய கமலும் வலுப்படுத்தி 
உள்ளது இன்லறய மருத்துவ உை-
கிற்கு.

உைப்ஙகிலும் உள்ள மருத்துவர் -்
ளும் விஞ்கானி்ளும் பை ்தசகாப்்தங-
்்ளகா் விைஙகு்ளின் உறுப்பு்ல்ள 
மனி்தர்்ளுககு இடமகாற்றம் பசயவல்த 
இைக்கா்க ப்காண்டு பசயலபட்டு 
வந்த நிலையில இந்த பன்றியின் 
இ்தய மகாற்றீட்லட பவற்றியின் முககிய-
படி என்கற ப்காள்ள கவண்டும்.  

மகாற்று அறுலவ சிகிசலச பசயயப்-
பட்ட பபன்ைட் ஏறககுலறய இரண்டு 
மகா்தங்்ளகா் ஒழுங்ற்ற இ்தயத் துடிப்-
புடன் இரு்தய ஆ்தரவு க்தலவப்படும் 
நிலையில இருந்தகார் எை பசகாலைப்ப-
டுகிறது. மகாற்று அறுலவ சிகிசலசயில 
பயன்படுத்்தப்பட்ட பன்றியின் இ்தய-
மகாைது பை மரபணு மகாற்றங்ளுட-
கைகய பபன்ைட்டிற்கு பபகாருத்்தப்பட்-
ட்தகா் ப்தரிவித்்தைர் சத்திர சிகிசலச 
கமற்ப்காண்ட நிபுணர்்ள.  

அறுலவசிகிசலச நன்றகா் நடந-
்தது எைவும் இ்தயத்தின் பசயலபகாடு 
நன்றகா் இருககிறது எைவும் ப்தரி-
வித்்த குழுவின் ்தலைவர் Dr.பமகாஹி-
தீன்,  ்தைது குழுவிைர் பபன்ைட்டின் 
கநகாபயதிர்ப்பு பசயலபகாட்லடயும் 

அவரது இ்தயத்தின் பசயலதி-
றலையும் ப்தகாடர்நதும் ்ண்-
்காணித்து வருவ்தகா் ப்தரிவித்-
்தகார். 

பபன்ைட்டிற்கு கமற்ப்காள-
்ளப்பட்ட இந்த பசயலமுலற 
பவற்றி்ரமகா் நிரூபிக்ப்பட்-
டகால, கமலும் பை நகாடு்ளின் 
மருத்துவ குழுக்ள இக்த-
கபகான்ற அறுலவ சிகிசலசககு 
முயற்சிக் முடியும் எைவும் 
ஆைகால ஒரு கநகாயகாளி பன்-
றியின் உறுப்புககு ்தகுதியுலட-
யவர் என்பல்த வலரயறுக் 
கவண்டும் என்றும் அவுஸ்தி-
கரலியகாவின் சிட்னி பல்லைக்ழ் 
மகாற்று அறுலவ சிகிசலச நிபுணர் 
பெர்மி சகாப்கமன் கூறிைகார்.   

கமலும், இதுகபகான்ற மகாற்று சிகிச-
லசககு முலையும் மருத்துவர்்ள 
பன்றி இ்தயத்தின் உடலியலைப் 
படிக் கவண்டும் எைவும் அது மனி்த 
இ்தயத்தின் அக்த விகி்தத்தில துடிக-
குமகா - மற்றும் கநகாயவகாயப்பட்டவர்்ள 
ஆகரகாககியமகாை மகாற்று அறுலவ சிகிச-
லசககு எதிர்விலையகாற்றுவகார்்்ளகா 
என்பை கபகான்ற விடயங்ளில மி் 
நுட்பமகா் ்வைம் பசலுத்்த கவண்டும் 
எைவும் அவர் ப்தரிவித்்தகார்.

இந்த இ்தய மகாற்று அறுலவ சிகிச-
லசககு சுமகார் 8 மணி கநரம் எடுத்-
்தது எைவும் அறுலவ சிகிசலச பவற்-
றி்ரமகா் முடிந்த பின்ைர் ்தற்கபகாது 
வகாழகல் ஆ்தரவு்ள (life support) 

அலைத்தும் அ்ற்றப்பட்ட நிலையில 
பபன்ைட் நைமுடன் இருககிறகார் எை 
வும் லவத்தியசகாலையின் பிநல்தய 
அறிகல்யில ப்தரிவிக்ப்பட்டுள்ளது.  

17-ம் நூற்றகாண்டிலிருநக்த முன்-
பைடுக்ப் பட்டுவரும் விைஙகிைங-
்ளின் ரத்்தத்ல்த மனி்தர்்ளுககு 
பசலுத்தும் முயற்சி்ளின் ஆரம்பமகா் 
பசம்மறி ஆட்டின் ரத்்தத்ல்த சிறுவன் 
ஒருவனுககு பசலுத்திய இரத்்த மகாற்று 
நி்ழவு பிரகான்ஸ் நகாட்டில மு்தன் 
மு்தைகா் பதிவகாகியது.  

பின்ைர் 19-ம் நூற்றகாண்டு மு்தகை 
விைஙகிைங்ளின் க்தகால பகுதி-
்ல்ள மனி்தர்்ளுககுப் பபகாருத்-
தும் முயற்சி்ள கமற்ப்காள்ளப்பட்டு 
1838-இல மு்தன்முலறயகா் பன்றி-
யின் விழிபவண்படைம் (Cornea)) 
மனி்தன் ஒருவருககு பவற்றி்ரமகா்ப் 

பபகாருத்்தப்பட்டது. 1960-இல 
குரஙகு்ளின் சிறுநீர்த்ல்த 
மனி்தர்்ளுககு பபகாருத்தும் 
அறுலவ மகாற்று சிகிசலசலய 
கமற்ப்காண்டகார் அபமரிக்கா-
வின் நியூ ஓர்லியன்ஸ் (New 
Orleans) ந்ரத்ல்த கசர்ந்த 
ரீம்ட்ஸ்மகா என்கிற அறுலவ 
சிகிசலச மருத்துவர். இவர் 
கசகா்தலை நடகாத்திய 13 
கபரில ஒகர ஒருவர் மட்டுகம 
மூன்று மகா்தங்ள உயிர் 
வகாழந்தகார். பின்ைர் 1964-
இல மனி்தக குரஙகின் இ்தயம் 
மனி்தன் ஒருவருககுப் பபகாருத்-

்தப்பட்டு அந்த முயற்சியும் க்தகாலவி-
யில முடிந்தது. 1996-இல பரூவகா 
என்கிற அறுலவ சிகிசலச மருத்துவர், 
32 வயது பூர்கைகா லசகயகா என்ப-
வருககு பன்றியின் நுலரயீரலை-
யும், இ்தயத்ல்தயும் மகாற்று அறுலவ 
சிகிசலச மூைம் பபகாருத்்த முற்பட்டு, 
அந்த கநகாயகாளியும் இறந்தது மட்டு-
மலைகாது, முன் அனுமதி இலைகாமல 
இந்த கசகா்தலைலய நடத்திய்தற்்கா் 
மருத்துவர் பரூவகா ல்து பசயயப்-
பட்டு, ்தைது மருத்துவர் பட்டத்ல்தயும் 
இழக் கநர்ந்தது. இந்த க்தகாலவி நி்ழ-
வு்தகான் பன்றி ஒன்றின் இ்தயத்ல்த 
மனி்தர்்ளுககுப் பபகாருத்தும் மு்தல 
முயற்சியகா் பதியப்பட்டுள்ளது.  

மனி்த உடலிலுள்ள எதிர்ப்பு சகதி 
அநநிய உறுப்புக்ள எல்தயும் ஏற்-
றுகப்காள்ளகாது என்ப்தகால, பன்றி-

்ளின் மரபணுக்ள மகாற்றப்பட்கட 
அலவ பயன்படுத்்தப் படுகின்றை. 
இ்தைகால அலவ நிரகா்ரிக்ப்படகாமல 
சரியகா் கவலை பசயயும் எை எதிர்-
பகார்ககிறது மருத்துவ உை்ம்.   

ஏலைய விைஙகிைங்ல்ளவிட, பன்-
றியின் உறுப்பு்ள மனி்த உறுப்பு்ளு-
டன் அதி்ம் பபகாருநதுவ்தகா்  ்டந்த 
அலர நூற்றகாண்டுககும் கமைகா் அறி-
யப்பட்டுள்ள்தகால, இ்தற்்கா்கவ அபம-
ரிக் நிறுவைம் ஒன்று பண்லண 
ஒன்லற ஏற்படுத்தி அதில மரபணு 
மகாற்றப்பட்ட பன்றி்ல்ள வ்ளர்ககிறது.  

மனி்தர்்ல்ளக ்காப்பகாற்றுவ்தற்்கா் 
விைஙகிைங்ல்ள பலியிடைகாமகா...? 
என்கிற மனி்தகாபிமகாை க்ளவிககு, 
விைஙகு்ல்ளக ப்கான்று மகாமிசமகா் 
உட்ப்காளளும்கபகாது மனி்தர்்ல்ளக 
்காப்பகாற்றுவ்தற்்கா் விைஙகு்ளின் 
உறுப்பு்ல்ள பபகாருத்துவதில ்தவ-
றிலலை என்கிறகார்்ள மருத்துவர்்ள.   

அக்தகவல்ள பன்றி உளளிட்ட 
விைஙகிைங்ளின் உறுப்பு்ல்ள மனி-
்தர்்ளுககுப் பபகாருத்தும் முயற்சியில 
சிை ஆபத்து்ளும் இருப்ப்தகா்வும் 
பசகாலைப்படுகிறது. எவவ்ளவு ்காைத்-
திற்கு அந்த உறுப்பு்ள மனி்த உடலில 
பசயலபடும் என்பதும். அ்தைகால பக-
்வில்ளவு்ள ஏற்படுமகா என்பதும் 
ப்தரியகா்த நிலையிகைகய ்தற்கபகா-
ல்தய மகாற்றீட்டு அறுலவ சிகிசலசயும் 
நடகாத்தி முடிக்ப் பட்டுள்ளது.   

நாடு முைக்கப்படுவதற்கான 

'சீனோ ்போன்ற நோடுகளில் அடிக்கடி லவரஸுகள் உருவோகின்றன. 
அந்த வலகயில் தற்போது புதியகதோரு லவரஸ கண்டுபிடிக்கபபட்டுள்்ளது.  

உலக சுகோதோர ஸதோபனமும் இது கதோடர்பில் அறிவித்துள்்ளது. 
எனினும் சீனோவில் கண்டுபிடிக்கபபட்டுள்்ள புதிய லவரஸினோல் 

இலங்லகக்கு இப்போலதக்கு அ்சசுறுத்தல் கிலடயோது. அது குறித்து அ்சசம் 
ககோள்்ளவும் ்தலவ இல்லல' பூஸடர் ்டோலஸப கபறறுக்ககோள்வதன் 

ஊடோக உடலின் ்நோகயதிர்பபு்சசக்தி ்மலும் பலமலடகிறது.   ஆனோல் தற-
்போலதய சூழலில் ஒருவருக்கு ஏதோவது ஆ்ரோக்கிய ரீதியிலோன பிர்சசிலனகள் 

ஏறபட்டோல் அதலன இத்தடுபபூசியுடன் கதோடர்புபடுத்துகின்றோர்கள். 
அதில் எவ்வித உண்லமயும் இல்லல'

கபட்டி ்ண்டவர்:

க்காலவ நந்தன்... 

மர்லின் மரிக்கார்...?

மனிதனின் துடிப்பு -பன்றியின் யபயில்



14 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY JANUARY 30, 2022
 2022   ஜனவ�   30   ஞா�ற்றுக்�ழைம 

கிருஷாகிருஷாகிருஷா

ெபண்ைம என்பைத 
ேபரழகு என்ேபன்
ெபண்ைமக்ேகது இங்ேக 
வைர�லக்கணம்
வைர�லக்கணம் தாண்�ய 
வார்த்ைதயல்லவா அது

ெபண்ைம ஒரு வரம்
ெபண்ைம ஓர் இன்பம்
ெபண்ைம ஒரு ேபறு
ெபண்ைம ஒரு முன்னுதாரணம்
ெபண்ைம ஒரு ெபாறுைமப் ெபாக்�ஷம்

தனக்ெகன மட்டுமன்�
தன் குடும்பத்துக்ெகன்றும்
தன் ெபற்ேறாருக்ெகன்றும்
தன் குழந்ைதகளுக்ெகன்றும்
தன் கணெவனுக்ெகன்றும்
தன்ைன சுற்�ய ஓர் உலகத்துக்குள் 
அவள் அர�யா�
அ�ல் தன்ைன
 முழுைமயாக ஈடுபடுத்�க் 
ெகாண்டு அல்லல்கைளயும் 
அரவைணப்ெபன கரு�க் ெகாண்டு 
அப்ப�ேய நகரும் 
ெபண்ைம ஒரு வரேம
இன்று மட்டுமன்� என்ைறக்குேம...

ஷப்ரா இல்முத்�ன்
அட்டாைளச்ேசைன

�. ெமௗேநஷ், மட்டக்களப்பு

 ஜஸ�ரா ஜ�ல்

பசைறயூர் மல்�கா
பத்மநாதன்

பாண்�யூர் ெபான். நவ�தன்.

ெபாத்து�ல் அஜ்மல்கான்

அ�லா ஜவுபர் 
ஏத்தாைள புத்தளம்

-ர�ேத�, மா�ப்பாய் 

 காைரயன் கதன்  

ஓ� ஓ� உைழத்தால் 
ஓ� �டும் கைளப்பு

ேத� ேத� உத�னால்
ேத�வரும் நலவு

�றர் நலன் காத்தால்
நன்ைம நடக்கும் நமக்கு

நாைவ ேப� ெகாண்டால்
நால்வர் புகழ் உண்டு

ெபறுைம வருைம பட்டால்
தன்னடக்கம் தைழப்பதுண்டு

சாந்தம் அ�கம் ெசய்தால் 
மன அழுத்தம் மைறவதுண்டு 

தாங்கும் �றன் தரும்
அ�ர்ச்� குைறக்கும் வரம்

ெசயல்க�ல் எல்ைல இருப்�ன் 
ஏக்கம் எழுவது குைறயும்

நடத்ைத �ரானால் 
ஒழுக்கம் அரணாகும்

நடு�ைல மனதானால்
துக்கப��ைல குைறயும்

�ரும்� ேவைல ெசய்தால் 
ெவறுப்பு ெவறுைம காணும்

�தானமாய் �ன்றால்
ேகாபம் �ல்லாமல் ஓடும்

பு�தல் பூத்து �ட்டால்
��தல் வா�ப்ேபாகும்

இைவ அைனத்தும் 
நம்�டம் இருந்தால் 
வாழ்வு �றக்க
 வ� �றக்கும்

வழி பிறக்கும் அ�லா ஜவுபர்
ஏத்தாைள புத்தளம்

ஈைரந்து �ங்கள் சுமந்�ருந்ேதன்
இ�ய கனவுகளுடன் காத்�ருந்ேதன்
கண்ம� உன்ைனக் கண்ணாரக் காணேவ
க�தாய் ஒரு தவ�ருந்ேதன்
கடும் வ� ெபாறுத்�ருந்ேதன்
இர�ல் தூங்காமல் ��த்�ருந்ேதன்
ெமத்ெதன்ற ேம�ைய ெதாட்டுத் தூக்கேவ
ெமதுவாக உந்தன் �ரல் பற்றேவ
ெகாஞ்சும் மழைலைய ெநஞ்சாரக் ேகட்கேவ
�ஞ்சுப் பாதங்கள் பதுைமெயன உைதக்கேவ
வந்தாேய எந்தன் ெசந்தூரேம வரமாக
தந்தாேய வாழ்��ேல சந்ேதாசம் இதமாக

தனிைமயினால் ஈர்க்கப்பட்ட
கருப்பன்  
இனிைமகைள களவு
ெகாடுத்தபடி புலம்புகிறான்
இன்று

அந்த தனிைமயின்
உணர்வுகைள புரிந்திடவும்
அறிந்திடவும் அவளுடனான
நிைனவுகளுக்ேக ெதரியும்

ெசாற்பமான ேநரம்
என்றாலும் கற்பைனயில்

யாரும் வாழ்ந்திட
முடியாத காலமாய் 
ேபானது என்பைத 
யார் அறிவார்

இருந்தும் அந்த 
தனிைமயில் நுைழந்து
வலிகைள மறந்து
அவளுடனான நிைனவுகளில்
மிதந்து ெகாண்டு
இருக்கிறான் யுகங்கள்
கடந்து

ஒடுங்கிய பாலத்தில்
வழிவிட முடியாத வாகனச் சண்ைடயில்
ஓய்வு ெகாள்கிறது எனது வாகனமும்
கண்ணாடிைய இறக்கி
எட்டிப் பார்க்கிேறன்
டயர்கள் திடீர் நட்புக்கைள உருவாக்கி
கைதத்துக் ெகாள்கிறது
சூடு தணித்த பாைதயில்
கானல் நீர்கள் தாகம் தீர்க்க
டயர்கள் புது குழுமேம வாட்சாப்பில்

ெதாடங்கி விட்டது
அவசரமாக கண்ணாடிைய உயர்த்திவிட்டு
சண்ைடைய பார்க்கிேறன்
யாரும் விட்டுக்ெகாடுக்க தயாராக இல்ைல
சட்டங்கள் வரமட்டும்
டயர்கள் எல்லாம் சந்ேதாஷமாக
இருக்கட்டும்
ஏற்றிய கண்ணாடிைய
மீண்டும் இறக்கி விடுகிேறன்
நீங்களும் பார்ப்பதற்கு

��வாதம் ெகாள் என் நண்பா 
முரட்டு ��வாதம் ெகாள்

பூ�யாய் �றந்து �ட்டு 
சுழன்று �ட மறுப்பதா
சூ�ய�ன் க�ர்கைள 
எ��யாய் �ைனப்பதா

ேபார்களத்து  பூ��ல் 
ேபாரா�யாய் 
�றந்து �ட்டு
கத்� ெகாண்டு எ��ைய 
தாக்காமல் 
பதுங்�ேய �ற்பதா? 

கண்�ைரத் துைடத்து �
�யர்ைவ வ�த்து வா
காயத்�ன் சுவடுக�ல் 
அனுபவத்ைத ப�த்து வா

நத்ைத ேபால் ஊர்ந்தாலும் 
இதயத்ைத தகர்க்க வா
வஞ்ேசா�ன் ெநஞ்சுைடத்து 
சூ�யன் ேபால் ஒ� �ச வா

மைழக்கால ேநரத்�ல்
குரு�க்கூடு உைடந்து 
�ட்டெதன்று 
குரு�கள் மைழ �ைர 
ெவறுப்ப�ல்ைல

கண்�ரால் உன் வாழ்க்ைக 
கைரபட்டு �ட்டெதன்று 
�றப்ைபேய 
� ெவறுத்து �தற்றுவது 
�யாய�ல்ைல

உன் உதடும் உன் காதும்
ஊைமயாக மாறட்டும்
உன் மனதும் உன் மூைளயும் 
உைரயாடல் ேபாடட்டும் 

புகழ்ச்�க்கும் இகழ்ச்�க்கும் 
ெமளனத்ைதேய ப�லாக்கு 
ெசயலால் மட்டுேம 
�மர்சனத்ைத � தாக்கு

கருங்கல்லாய் உன்னுைடய 
தன்னம்�க்ைக இருந்தாலும் 
பாராங் கல்லாய் உன் 
��வாதம் இருக்கட்டும்

உன் வாழ்ைவ உனது �� 
முடக்�ேய ேபாட்டாலும்
உன்னுைடய ��வாதம் 
உன்ைனேய ெவல்லட்டும்

ெமல்ல வானம் 
இனித் தூங்கட்டும்
உன் தூய ேபெராளி 
ஓயட்டும்
உன் வாயில் ஒலித்த 
ஓங்காரம் தீரட்டும்
வான் எங்கும்
பறைவகள் நிைறயட்டும்
 
காணும் உன் 
நடனேம
காணும் திைச எங்கும்
உடல் ஊனேம
நீ யாைரக் காக்கத்தான் 
ேதான்றினாய்
யாைரக் ேகட்டு எைனத்
ேதாற்றினாய்
 
மலர்கள் பனியில் உைறய
என் மனதில் உறுதி குைறய
நீ வாழ்கிறாேயா
உன் இருப்பு நிஜேமா ஈசேன
விருப்பு ெவறுப்பற்ற ேநசேன
 
உலைக உன் கண்கள் பார்க்குேதா
அங்கு உலவும் துயரம் ேகட்க்குேதா
மைழத்துளிகள் வீழ்ந்த
மண்ணின் மீது
குண்டு மைழகள் ெபாழியுது
நதிகள் பாயும்
ஈர மண் ேமல்
சடல ஓடங்கள் காயுது
 
இனங்கள் ெமாழிகள் கடந்த 
எனது இதயம் உணர
ெசான்னனி
தர்மம் அதர்மம் தாண்டிக்கிடக்கும்
நியதி அறிய
உைரத்தனி
நீ உைரத்தெபாழுது உறங்கிவிட்டு
உைன உதவிக்கைழப்பது
அதர்மேம
 
ேயசு, கிருஷ்ணா,
புத்தர், அல்லா,
சிவேன, ராமக்கிருஷ்ணேன,
ரமணா, ஓேஷா,
கிருஷ்ணமூர்த்தி,
ஆனந்தமயி மா அம்மேன
நீ பாடம் ெசால்லக்
ெகாண்ட ேவடங்கள்
ேகாடிதான் மன்னேன
 
இனத்தில் ெமாழியில்

ெபருைம என்ன
மனிதப்பிறவி விடப் ெபருைமேயா
தன்ைனயறிதல் ேசைவ
உைரத்தார் ரமணர்
சுயநலத்தில் வாழ்தல்
அதர்மேம
 
குற்ற உணர்வில் விைளயும்
ேசைவ நிைலயா
பாசம் பற்றறு
நண்பேன
மிக இலகுப் பாடம்
“தன்ைனயறிதல்”
அைத அறிந்து
ேபார்ப் பரீட்ைச ெவல்வாய்
ேதாழேன
 
உைன அறியும் ஞானம்
கவசேம
அைதத் துைளக்குேமா
அணு குண்டுேம
 
ேகாடி ஐ.நா.
ேதைவயில்ைல
கண்மூடி
தியானம் ெசய்கேவ
 
இன்று உதிரும் 
ஒவ்ெவரு சிசுக்கும்
எனது ேசாம்பல் காரணம்
அறிகிேறன்
இருந்தும் இதயக் கைரயில்
உன் ேமல் ேகாபம்
யாது ெசய்கிேலன்
 
ேபசும் ெமாழியும் கருவி
வாழும் ேதசம் கருவி
உைன வணங்கும் ரூபம்
யாவும் கருவி
அறிந்தும் ஆறுேமா மூடேம
அணியும் ஆைட
ைதத்த கம்ெபனிக்காக
சாதல் மூடேம
 
நிர்வாணம் நிஜமாம்
கர்மேயாகம் நிஜமாம்
மதிப்ெபண் ெபருைம ேபசும்
கல்வி விடுத்து
பரீட்ைசயில் ேதாற்றாலும்
பரவாயில்ைல என்று
கல்வி கர்மேயாகம் ஆகில்
நாைள ேபார்க்களத்தில்
கர்மேயாகம் ேபசேவண்டிய 
ேதைவ வராது

அ�மன�ல் ஆ�ேவராய்
ப�ந்ததுேவ 
கல்லூ�நாட்கள்! 

கண்மூட மு�ய�ல்ைல 
கண்ணுக்குள் 
அதன்�ழல்கள்! 

ெசதுக்�ய முத்துக்களாய்
கரும்பலைக எழுத்துக்கள்! 

அ�யா ஓ�யமாய்
அரங்ேக�ய கைல�கழ்வுகள்! 

பட்டாம்பூச்�களாய்
ைகக்ேகார்த்த ��டங்கள்! 

நடு�� ெத�யாமல்
ப�ட்ைசக்காக 
ப�த்தஇரவுகள்! 

கண்மூ� �ைனத்துப்பார்
நம் கல்லூ� நாட்கைள! 

ெமாட்டுகள் மலர்களா�ப் ேபாகும்
மு�ற்கூட்டம் மைழயா� �ழும்
ெசாட்டுகள் ெவள்ளமாய் மாறும்
ெசாந்தங்கள் பைகயாக ேநரும்

நட்டைவ மரமா�ப் ேபாகும்
ந�ந்தைவ �டமாக மாறும்

ெபாட்டலும் ெபா�வா�த்ேதான்றும் 
ெபாய்ைகயும் எ�லற்றுப் ேபாகும்
கட்டைள கருைணயாய் மாறும்
கவைலயும் ம�ழ்வா�ப் ேபாகும்

�ட்டுவார் அன்பாகக் கூடும்
�ங்குகள் நலமாக மாறும்

முட்டுக் கட்ைடகள் ெவற்�யாய் ஆகும்
முரண்பாடுகள் சாந்�யாய் மாறும்
சட்ெடன ஒவ்ெவாரு ெசயற்பாடுக�லும்
சடு�யாய் மாற்றங்கள்வந்ேத �ரும்

அ�த்து �டு என்றனர்
நாேனா
வளர்ப்ேபன் என்ேறன்
ஒருவர் இருவர் ஆேனாம்
உறவு என்ைன ெவறுத்தது
வறுைம என்ைன வஞ்�த்தது
பாலும் பச்ைசத் தண்�யா�யது
இதயமும் து�க்காமேல ேபானது

பணத்ைத ேத� அைலந்ேதன்
உடம்ேப பணம் என
உண்டவர்கள் ெசான்னார்கள்
ஊன் உண்�கள் என்ைன
உண்�றது
கண்ம�ேயா என் ம��னுள்
தூங்கு�றாள்
என் கைத�ைன ேகட்டவண்ணம்

ஒரு ம�தைன
வாழ்த்தா ��னும்
தூற்றா�ருங்கள்!...
புண்பட ேபசுவதால்...
அவர் உள்ளம்
ெநாந்து ேபாகும் அல்லவா!...
அன்பாக ேபசுங்கள்...
பண்பாக பழகுங்கள்...
ஒருவருக்கு ஒருவர்
உத� ெசய்யா��னும்
உபத்�ரம் ெசய்யா�ர்கள்
அன்�ன் சக்�ைய
அள�ட மு�யாது
ஒருவர் உள்ளத்�ல்
ெபாறாைம எண்ணம்
ஏற்படா வண்ணம்
உள்ளத்ைத எப்ேபாதும்
தூய்ைமயாக ைவத்�ருங்கள்
ெவள்ைள�றப் பூவுமல்ல
ேவெறந்த மலருமல்ல
உள்ளக் கமலம�
உத்தமனார் 
ேவண்டுவதுெவன்பது...
சுவா� �புலானந்த�ன்
ெபான் ெமா�...!

அண்ைட�ல் மூழ்�யவன்
மண்ைடையப் ேபாட்டுக்
சுடைல�ல் தூங்கு�ன்றான் – இவன்
என்ைடக்கு ��த் ெதழுவான்?

ஊேரா�த் ேத�னாலும்
ஆற� �லந்தான்
அவனது ெசாந்தமாம் – இைத
ஆரடா ெசான்னவன்!
அடுத்தவன் கு��ேல(தான்)!
படுத்�வன் �டக்�றான்!

நாலு ேபருக்கு(ம்)
நன்� ெசான்னான் அன்று
நரனுடைல – சுடைல
நாலுசக்கர வாகனத்�ல்
�டத்� யந்த நால்வருக்கும்
ேவைல�ல்ைல இன்று!

இறந்து ேபானால் எல்லாம்
மறந்து ேபாகும் ம�த ஆன்மா,
இருக்ைக�ேல அவன் ப�க்கு
“இருப்பவர்கள் இரங்க�ல்ைல”என்று
அழுது ெசத்தவ�ன் ஆன்மாவுக்கு
அழுது பைடக்�ன்றான் – இந்த
அ�வு ெகட்ட ம�தன்!

ெபண்ைம எனும் வரம்...

நீங்களும் 
பார்ப்பதற்கு...

அன்ேப சக்தி...!

ெநற்றிக்கண்ைணத் திறப்பினும் 
குற்றம் குற்றேம!

பிடிவாதம் 
ெகாள்

தாயின் டயறி என். பாரத், 
மா�ப்பாய்

மாற்றங்கள்
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தவமாய்க் கிைடத்தாேய
ஜ�லா முஸம்�ல்

ஏறாவூர்
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IFB No: RUH /SUP/NCB/2022/01  (SCI nghjp 01-07 ,d; fPohd nghUl;fis 

&`{d gy;fiyf;fof> nty;yklk tshfj;jpw;F tpepNahfpj;jy; Ntz;Lk;)  

cUg; 

gb 

,y.

nghUl;fs;/ tpguq;fs; msT

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpkD 

fl;lzk;

tpiykD 

gpiz 

(&gh)

SCI nghjp 01 : fzpdp kw;Wk; Jizg;nghUl;fs;

1.1 Nkirf; fzpdpfs; i7 88

10,800.00 

176,000.00 
1.2 Nkirf; fzpdpfs; i5 66 102,400.00 
1.3 kbf; fzpdpfs; i5 46  83,000.00 
1.4 kbf; fzpdpfs; i7 13  29,000.00
1.5 1.2KVA UPS 195  28,200.00
1.6 Gw td;jl;L (2TB) 2  400.00 
1.7 Internet Switch 1  2,000.00 

SCI nghjp  02 : mYtyf cgfuzk; kw;Wk; tspr; rPuhf;fpfs;
2.1 Nyru; mr;Rg;nghwpfs; 8

3,600.00 

 7,400.00 
2.2 gy; nraw;ghl;L epow;gpujp ,ae;jpuk; 3  14,000.00
2.3 Lg;Nyh ,ae;jpuk; 2  12,000.00 
2.4 Collector with stapler machine 1  17,000.00 
2.5 gy;Y}lf jpiungUf;fp 13  13,600.00
2.6 $iuapy; nghUj;jg;gLk; gy;Y}lf 

jpiungUf;fp

4  5,400.00 

2.7 Rtupy; nghUj;jg;gLk; jpiungUf;fp jpiu 6  2,200.00
2.8 epWj;jy; fUtpAld; jpiungUf;fp jpiu 2  1,000.00 
2.9 Laser Pointer 3  500.00

2.10 tspr; rPuhf;fp  (12000BTU) 1  2,000.00 
2.11 tspr; rPuhf;fp  (18000BTU) 5  11,500.00 
2.12 tspr; rPuhf;fp  (24000BTU) 4  7,500.00 
2.13 tspr; rPuhf;fp  (36000BTU) 2  8,000.00 
2.14 Fspu;rhjdg;ngl;b 2  1,500.00 

SCI nghjp 03 : Ma;T$l fUtpfs; (,urhadk;)

3.1 Analytical balance (Top Loading) 1

3,800.00

 500.00 
3.2 Analytical balance 4  8,000.00 
3.3 Triple beam balance 6 4,000.00
3.4 Conductivity meter (bench top) 6  9,000.00 
3.5 Conductivity meter (portable) 2  4,000.00 
3.6 PH meter 13 20,000.00
3.7 Colorimeter 6 10,000.00
3.8 Dissolved oxygen meter 1  2,500.00 
3.9 Polari meter 1  15,000.00 
3.10 Refractor meter 1  12,000.00 
3.11 Ion meter with electrode 1  5,000.00 
3.12 Potentiometer 10  10,000.00 
3.13 Stop watch – analog 6 2,000.00
3.14 Stop watch – digital 30 3,000.00
3.15 Scienti c calculators 155 5,600.00
3.16 UV – vis diffusion re ectors 1 100.00 

SCI nghjp 04 :  Ma;T$l cgfuzk; (,urhadk;)

4.1 MilliQ water  lter 1

4,300.00

 12,000.00 
4.2 Centrifuge (Biology) 2  5,500.00
4.3 Centrifuge 4  10,000.00 
4.4 Ice  aking machine 1  14,000.00 
4.5 Distilled plant 2  6,000.00 
4.6 Fume hood 1  10,000.00 
4.7 Fume hood with base cabinet 1  5,000.00 
4.8 Muf e furnace 1  7,000.00 
4.9 Laboratory oven (Medium) 2  10,000.00 
4.10 Laboratory oven (Large) 4  16,000.00 
4.11 Heating mantle 5  2,500.00 
4.12 UV lamp 2  2,000.00 
4.13 Hot plate with mag stirrer (Small) 1  1,100.00 
4.14 Hot plate with mag stirrer 5  5,000.00 
4.15 Hot plate (normal) 1 1,000.00 
4.16 COD reactor 1  5,000.00 
4.17 Dehumidi er 2  1,800.00 
4.18 Nitrogen gas cylinder 1  1,250.00 
4.19 Dry compressed air cylinder 1  500.00 
4.20 Hydrogen gas cylinder 1  1,250.00 
4.21 Incubator 2  17,000.00 

SCI nghjp  05 : Ma;T$l cgfuzk; (ngsjPftpay;)

5.1 Edspot Galvanometer 10

2,800.00 

 15,000.00 
5.2 Osciloscope 15  9,000.00 
5.3 Spectrometer (General purpose) 4  8,000.00 
5.4 Combi B Sensor S 2  7,000.00 
5.5 Travelling microscope 4  4,000.00 
5.6 Fiberoptics kit 1  3,000.00 
5.7 Cadmium Lamp with power unit 2  4,000.00 
5.8 Sodium Lamp with power unit 2  4,000.00 
5.9 Electromagnetic Oscillation and waves

Practical (Microwave) kit
1 4,000.00

5.10 Millicon Aparator kit 1  3,000.00 
5.11 Signal genarator 15  6,000.00 
5.12 Ultrasonic Kit 1  4,000.00 
5.13 Zeeman effect kit 1  5,000.00 

SCI nghjp 06 : Ma;T$l cgfuzk; (capupay;)

6.1 Autoclave 1

7,300.00 

 7,000.00 
6.2 COD meter 1  2,000.00 
6.3 Geldock equipment 2  31,000.00 
6.4 Leaf area meter 1  3,000.00 
6.5 Binocular Microscope (Student) 100  184,000.00 
6.6 Plankton Net 1  2,000.00 
6.7 Scienti c Blender 1  3,000.00 
6.8 Semi-Automated Rotary microtome 1  18,000.00 
6.9 Soxhlet Appratus 1  5,000.00 
6.10 Blood Pressure meter 3  300.00 
6.11 Haemocytometer 15  3,000.00 
6.12 Micropipettes 16  8,000.00 
6.13 Portable Multi parameter machine 1  2,500.00 

SCI nghjp 07 : mYtyf jsghlk;

7.1 fzpdp Nkir – tif 1 60

3,500.00

 12,000.00 
7.2 fzpdp Nkir – tif 2 23  5,500.00
7.3 fzpdp Nkir – tif 1 110  11,000.00
7.4 fzpdp Nkir – tif 2 40  7,500.00 
7.5 fzpdp Nkir – tif 3 40  3,600.00 
7.6 vOJk; jl;Lld; kuf; fjpiufs; 30  5,400.00 
7.7 kuj;jhyhd khztu; Nkir (kbf;ff;$baJ) 130 26,000.00
7.8 iffSld; kuj;jhyhd vOJeu; fjpiu 24 4,000.00
7.9 mYtyf Nkir (kug;gyif) – tif1 10  4,000.00 
7.10 mYtyf Nkir (kug;gyif) – tif2 1 500.00
7.11 fdp\;l epiwNtw;Weu; Nkir 

(kug;gyif) – tif1

2  1,200.00 

7.12 fdp\;l epiwNtw;Weu; Nkir 

(kug;gyif) – tif2

2  1,400.00 

7.13 High Back ehw;fhyp 10  2,000.00 
7.14 cUf;F mYkhup 30 8,500.00
7.15 4 ,Og;giwfSld; cUf;F Nfhg;G Nglfq;fs; 25  8,200.00
7.16 ngupa nts;is gyif 3  500.00

IFB No: RUH/AGRI/NCB/2022/01 (AGRI nghjp 01-03 ,d; fPohd 

nghUl;fis khgyhd> tptrha gPlj;jpw;F tpepNahfpj;jy; Ntz;Lk;)   

cUg; 

gb 

,y.

nghUl;fs;/ tpguq;fs; msT

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpkD 

fl;lzk;

tpiykD 

gpiz 

(&gh)

Agri nghjp ,y. 01- Ma;T$l cgfuzk;

1 .1 Fume Hood 01 

4,000.00

12,000.00
1 .2 Analytical Balance 02 6,000.00
1 .3 Distilled Water Unit 02 4,000.00
1 .4 Top Loading Balance 01 1,000.00
1 .5 Soil Moisture Meter 01 3,000.00
1 .6 Digital Soil Thermometer 01 2,000.00
1 .7 Benchtop PH Meter 02 4,000.00
1 .8 Sieves 13 1,700.00
1 .9 Microbial Test Kit 01 500.00
1 .10 Water Bath 01 3,000.00
1 .11 Kjeldahl N Automatic Distillation Unit 01 25,000.00
1 .12 Hand Held / Portable PH Meter 04 4,000.00
1 .13 Electronic Balance 02 3,000.00
1 .14 Feezer (-200C) 01 1,500.00
1 .15 Water Activity Meter 01 2,500.00
1 .16 Food Dehydrator 01 2,500.00
1 .17 Stainless Steel Sieve Set 08 400.00
1 .18 Upright Trinocular Microscope 01 3,000.00
1 .19 Portable EC Meter 02 2,240.00
1 .20 Clinometer 01 1,150.00
1 .21 Benchtop Leaf Area Meter 01 14,000.00
1 .22 UV Visible Spectrophotometer 01 10,000.00
1 .23 Dissolved Oxygen Meter 01 750.00
1 .24 Gel Documentation Unit 01 15,000.00
1 .25 Humidity & Temperature Meter 01 1,000.00
1 .26 Pen Type Waterproof PH/EC & Temp Meter 01 1,000.00
1 .27 Dissecting Microscope with Digital Camera 01 2,500.00
1 .28 Insect Showcase Cabinet 01 1,000.00
1 .29 Potometer Apparatus 10 3,500.00

Agri nghjp ,y. 02 – fzpdp kw;Wk; Jizg;nghl;fs;

2 .1 kbf; fzpdpfs; (i7) 10 

1,500.00

30,000.00
2 .2 Nkirf; fzpdpfs; (i5) 04 8,000.00
2 .3 ];Nfdu; ,ae;jpuk; 01 250.00
2 .4 Nyru; mr;Rg;nghwpfs; 02 1,000.00
2 .5 tz;z mr;Rg;Nghwp 01 2,000.00
2 .6 OnlineUPS– 1000VA 05 1,000.00

Agri nghjp ,y. 03 – jsghl cgfuzk;

3 .1 tpupTiu kz;lg fjpiufs; 495 

3,750.00

48,300.00
3 .2 Ma;T$l ];^y;fs; 55 5,000.00
3 .3 kbf;Fk; Nkir 150 15,000.00
3 .4 Ma;T$l Nkirfs; 04 2,000.00
3 .5 if ehw;fhypfs; (tUifahsu; 

ehw;fhypfs;) – kug;gyif 

15 3,750.00

3 .6 khztu; Nkir – kug;gyif 50 10,000.00
3 .7 if ehw;fhypfs; – kug;gyif 20 1,500.00
3 .8 thrpg;G kz;lgj;jpd; Nkir 10 1,250.00
3 .9 Jthiy nrUF rl;lq;fs; 25 500.00
3 .10 tisT Nfl;Nghu; $l Nkir 01 500.00
3 .11 mYtyf ehw;fhypfs; 01 1,000.00
3 .12 mYtyf Nkirfs; 01 300.00
3 .13 Ma;T$l mYkhupfis epWTjy; 01 10,000.00
3 .14 JUg;gpbf;fhj cUf;Fld; rikayiw Nkir 04 2,000.00
3 .15 gq;f; gLf;iffs; 25 11,250.00
3 .16 nkj;ijfs; 50 2,500.00
3 .17 gpsh];bf; fjpiufs; 300 7,500.00
3 .18 fz;zhb Kfg;Gldhd cUf;F mYkhupfs; 05 1,250.00

IFB No: RUH/MED/SUP/NCB/2022/01 (MED nghjp 01-06 ,d; fPohd 

nghUl;fis fuhgpl;ba> kUj;Jt gPlj;jpw;F tpepNahfpj;jy; Ntz;Lk;)   

cUg; 

gb 

,y.

nghUl;fs;/ tpguq;fs; msT

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpkD 

fl;lzk;

tpiykD 

gpiz 

(&gh)

MED nghjp ,y. 01- rp.rp.B.tp nfkuh mikg;G

1 .1 rp.rp.B.tp nfkuh mikg;G 1 3,500.00 60,000.00

MED nghjp ,y. 02 – fzpdp nkd;nghUs; kw;Wk; td;nghUs;

2 .1 3KV Online UPS 4

3,500.00

3,400.00

2 .2 tz;z mr;Rg;nghwp 1 2,500.00
2 .3 Server Computer 1 10,000.00
2 .4 Server Rack 1 6,000.00
2 .5 PC i7 1 2,000.00
2 .6 kbf; fzpdp i5 4 6,000.00
2 .7 2022 windows server license 1 2,000.00
2 .8 3KV Online UPS with Ba� ery Pack 1 3,000.00
2 .9 nlg;nyl; fzpdp 3 2,000.00

2 .10 All-in-One Touch Pc 2 4,000.00
2 .11 gy;Y}lf jpiungUf;fp 1 2,500.00

MED nghjp ,y. 03 –jsghlk; kw;Wk; nghUj;Jjy;fs;
3 .1 jz;lthsj;jpy; efUk; cUf;F VzpAld; 

Rtupy; nghUj;jg;gl;l mYkhup
2

5,000.00

9,000.00

3 .2 Nkw;gFjp Njf;F kug;gyifAld; 

cUf;F rl;lf Nkirfs; 36’’x36’’x30’ 50 18,000.00

3 .3 nkj;ij 72’’x30’’x4’’ 75 7,500.00
3 .4 gLf;if – cUf;F rl;lfk; kw;Wk; kug;gyif 50 12,500.00
3 .5 Rtupy; nghUj;jg;gl;l Gj;jf rl;lk; 50 13,000.00
3 .6 8’ *4’mb Nkirfs; 10 5,000.00
3 .7 Nkirfs; 10'*2.5' 6 3,960.00
3 .8 Nkirfs;  6'*3' 6 3,000.00
3 .9 Jthiy nrUF rl;lq;fs;; (kug;gyif) 

30’‘x 12’’x30’’ 25 2,500.00

3 .10 Medium back fzpdp ehw;fhyp 3 600.00
3 .11 Kfg;G miw ehw;fhypfs; 100 20,000.00
3 .12 Kfg;G miw Nkirfs; 5 3,000.00
3 .13 epWj;Jk; fUtpAld; nts;is gyif    4 800.00
3 .14 ];khu;l; Gj;jf rl;lq;fs; 5 1,000.00
3 .15 Ma;T$l kug;gyif ];^y;fs; 100 6,000.00

MED nghjp ,y.  04- Ma;T$l cgfuzk; (Manikins)
4 .1 Electrical Birthing simulator (Manikins) 1

3,500.00

50,000.00
4 .2 Diffi  cult Airway Trainer 2 10,000.00
4 .3 Newborn CPR Full Body Manikin 3 6,000.00
4 .4 Adult IV cannula� on training  manikin arm 2 6,000.00
4 .5 Child Resuscita� on Bag 3 1,200.00
4 .6 Adult Resuscitator Bag 4 4,000.00
4 .7 Emergency Crash Cart 1 1,000.00
4 .8 Paediatric IV cannula� on training manikin/ arm 2 4,000.00

MED nghjp ,y. 05 – mYtyf cgfuzk;

5.1 A/C 36000 BTU 1
1,000.00

5,000.00
5.2 fduf fhfpj Jz;lhf;fp 1 3,000.00
5.3 A/C 48000 BTU 2 9,000.00

MED nghjp ,y. 06-  tpisahl;L cgfuzk;

6.1 5 Feet olympic 3
1,000.00

690.00
6.2 Dumbbell rack 1 600.00

6.3 2575KG dumbblells 2.5kg to 25 kg 18

1,000.00

1,656.00
6.4 300kg Olympic plate 1 1,800.00
6.5 Ez bar olympic 3 200.00
6.6 ABS machine 1 700.00
6.7 Ba� le rope 1 250.00
6.8 Yoga Mat 4 240.00
6.9 Flat bench 2 890.00
6.10 Heavy punching bag 1 200.00
6.11 Treadmill 1 4,500.00
6.12 Spin cycle 1 900.00 
6.13 Smith Machine 1 5,000.00
6.14 Leg press 1 3,500.00
6.15 Inline Adjustable bench 2 2,000.00
6.16 4 Feet olympic 1 230.00
6.17 Decline Adjustable bench 1 1,000.00

IFB No: RUH/AHS/SUP/NCB/2022/01 (AHS nghjp 01-03 ,d; fPohd 

nghUl;fis fuhg;gpl;ba> nfhlfe;j tPjp> ,ize;j Rfhjhu mwptpay;fs; 

gPlj;jpw;F tpepNahfpj;jy; Ntz;Lk;)   

cUg; 

gb 

,y.

nghUl;fs;/ tpguq;fs; msT

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpkD 

fl;lzk;

tpiykD 

gpiz 

(&gh)

AHS nghjp ,y. 01- jsghlk;
1.1 kbf;ff;$ba guPl;ir Nkir 220

3,500.00
44,000.00

1.2 cUf;F F\d; ehw;fhyp 400 20,000.00
1.3 cUf;F if ehw;fhyp 300 30,000.00

AHS nghjp ,y. 02 – fzpdp nkd;nghUs; kw;Wk; td;nghUs;

2.1 Nkirf; fzpdp i5 9
3,500.00

18,000.00
2.2 kbf; fzpdp i3 5 10,000.00

AHS nghjp ,y. 03 – Ma;T$lk; kw;Wk; fw;gpj;jy; cgfuzk;

3.1 Microscope 5

5,000.00

10,000.00
3.2 Tissue Embedding System 1 20,000.00
3.3 Semi-Automated Bio-Chemistry Analyzer 1 6,000.00
3.4 Analytical Balance 1 4,000.00
3.5 Bio-Safety Cabinet 1 13,000.00
3.6 UV/Visible Double beam 

Spectrophotometer
1 15,000.00

3.7 Rotary Evaporator 1 15,000.00
3.8 Disintegration Apparatus 1 18,000.00
3.9 Friability Tester 1 5,000.00
3.10 Centrifuge 1 15,000.00
3.11 Electronic Balance 5 4,500.00
3.12 Low Pressure Vaccum Pump 1 300.00
3.13 Ointment tube Preparing Machine 1 3,500.00
3.14 Autoclave 1 2,000.00
3.15 Laboratory High speed Emulsi er 1 1,200.00
3.16 Vernier Calliper 10 500.00
3.17 Andreasen Apparatus 5 200.00
3.18 Manual Capsule  lling machine 1 400.00
3.19 Hand homogenizer 1 1,000.00
3.20 Soxhlet apparatus 2 450.00

IFB No: RUH/TEC/SUP/NCB/2021/062,RUH/TEC/SUP/NCB/2021/063, RUH/TEC/
SUP/NCB/2022/001 (TEC nghjp 01-03 ,d; fPohd nghUl;fis fk;GUgpl;ba> 

funfhl cad;nfhl> njhopy;El;g gPlj;jpw;F tpepNahfpj;jy; Ntz;Lk;)   

cUg; 

gb 

,y.

nghUl;fs;/ tpguq;fs; msT

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpkD 

fl;lzk;

tpiykD 

gpiz 

(&gh)

TEC nghjp ,y. 1 :  UPS cld; Nkirf; fzpdpfs; kw;Wk; Nehl;Gf; fzpdpfs; 

1 .1 Nehl;Gf; fzpdpfs; (Intel Core i7 – 11th Gen) 4

12,500.00

6,000.00
1 .2 UPS  cld; Nkirf; fzpdpfs; 

(Internationally branded) -Intel Core i7 10 
Gen or later 

50 75,000.00

1 .3 GPU kw;Wk; UPS  ,w;F xJf;fg;gl;l 
Nkirf; fzpdpfs;

( Intel Core i7 10th  Gen or later)
20

40,000.00

TEC nghjp ,y. 02- gzpahsu; miwfs;> rpw;Wz;br;rhiy kw;Wk; E}yfk;

2.1 E}yf thrpg;G Nkir 15

3,500.00

4,500.00
2.2 E}yf fjpiu 60 8,400.00
2.3 mYtyf Nkir 40 12,000.00
2.4 rpw;wYkhup 40 12,000.00
2.5 mYtyf ehw;fhyp 40 6,000.00
2.6 rpw;Wz;br;rhiy kug;gyif czT 

,Uf;if

28 7,280.00

2.7 rpw;Wz;br;rhiy kug;gyif czT Nkir 14 8,400.00
TEC nghjp ,y. 03- Ma;T$l jsghlk; kw;Wk; nghUj;Jjy;fs;

3.1 ma;T$l gzp ,Uf;if (Island bench) 4

12,500.00

36,500.00
3.2 L tbt Ma;T$l ,Uf;if  4 31,500.00
3.3 Ma;T$l Rtu; ,Uf;if 4 12,000.00
3.4 eye washer cld; nghUj;jg;gl;l ,Uf;if 4 2,000.00
3.5 Ma;T$l ];^y; 16 4,000.00
3.6 \tUld; jiuapy; nghUj;jg;gl;l eye washer 1 2,750.00
3.7 Ma;T$lj;jpd; caukhd Nrkpg;G 

ghypg;nuhg;gpyPd; Nglfq;fs;
2

2,450.00

3.8 Ma;T$lj;jpd; Nrkpg;G fiujputq;fSf;fhd 

vupaf;$ba Nrkpg;G Nglfq;fs; 
1

13,000.00

3.9 Laboratory fume hood 4ft 1 9,800.00
3.10 Balance bench 1 1,000.00

2.  Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD (NCB) eilKiw %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;.

3.  kf;fs; tq;fpapd; ve;j xU fpisapd; %yKk; (kf;fs; tq;fp> cad;tj;j > 

khj;jiw) 032100112477589 vd;w fzf;F ,yf;fk; my;yJ rpwhg;gu; fUkgPlj;jpw;F 

NkYs;s ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sthW kPsspf;fg;glhj Nfs;tpkD fl;lzj;ij 

nrYj;jp 2022.02.22 Mk; jpfjp 10.00 kzp tiu nty;yklk tshfk;> U`{d 

gy;fiyf;fofj;jpy; ,Ue;J (Mq;fpyj;jpy;) tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjp xd;iw ngw KbAk;. 

4.  2022.05.23 Mk; jpfjp tiu tpiykD nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  xt;nthU cUg;gb mbg;gilapy; kjpg;gPL Nkw;nfhs;sg;gLk;. mjdhy;> NkYs;s 

nghJ Kiwapy; ntt;Ntwhf tpiykDf;fs; rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

6.  tpiykDthdJ> nty;yklk> U`{d gy;fiyf;fof> rpwhg;gUf;F nuhf;fg;gzkhf 

my;yJ ,yq;ifapy; ,aq;Fk; mq;fPfupf;fg;gl;l tu;j;jf tq;fp xd;wpdhy; 

toq;fg;gl;l nghUj;jkhd tpiykD cUg;gbfSf;F njhlu;Gilajhf 

(epge;jidaw;w) tpiykD gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

7.  tpiykD gpiz “U`{d gy;fiyf;fof> JizNte;ju;” ngaUf;F> 2022.06.23 
Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahdjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

8. tpiykDit rku;g;gpf;Fk; ,Wjpj; jpfjp 2022.02.23 md;W 10.00 kzp

9.  tpiykDTf;F Ke;jpa Zoom re;jpg;G 2022.02.07 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F 

,lk;ngWk;.

10.  Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis NkYs;s 

,Wjpj; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fpilg;gjw;F jiytu;> jpizf;fs ngWiff; 

FO> U`{d gy;fiyf;fofk;> nty;yklk> khj;jiw vd;w Kftupf;F ,U 

gpujpfspy; gjpTj; jghypy; mDg;GtJ my;yJ NkYs;s ,Wjpj; jpfjpf;F Kd;du; 

khj;jiw> nty;yklk> U`{d gy;fiyf;fof> gjpthsupd; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;b 01 ,y; ,Ljy; Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; 

tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ngau;> 

Nfs;tpkD ,yf;fk; kw;Wk; nghjp ,yf;fj;ij Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

11.  NkYs;s Kftupapy; tpiykDf;fis Vw;Fk; Neuk; KbTw;w gpd; tpiykDf;fs; 

cld; jpwf;fg;gLtNjhL tpiykDf;fis jpwf;Fk; re;ju;g;gj;jpy; gq;Nfw;Fk;gb 

tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; Nfhug;gLfpd;wdu;. 

12.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; njhiyNgrp: 041-2227027> kpd;dQ;ry;: sabsupp2@
admin.ruh.ac.lk khj;jiw> nty;yklk> U`{d gy;fiyf;fofk;> rpNu\;l cjtp 

epjpahsu; (toq;fy;fs;) ,lkpUe;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk;. 

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

U`{d gy;fiyf;fofk;>

nty;yklk> khj;jiw.

2022 [dtup 30

U`{d gy;fiyf;fofk; - khj;jiw
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

U`{d gy;fiyf;fofj;jpw;fhf fzpdp kw;Wk; Jizg;nghUl;fs;> mYtyf kw;Wk; fw;gpj;jy; cgfuzk;> tpisahl;L cgfuzk; kw;Wk; Vidaitfspd; 

toq;fy;> tpepNahfk;> epWTjy;> nraw;glitj;jy;> Nrhjid kw;Wk; guhkupg;G (Nkyjpf cs;thq;fy;)

1.  U`{d gy;fiyf;fofj;jpw;fhf gpd;tUk; nghUl;fspd; toq;fy;> tpepNahfk;> epWTjy;> nraw;glitj;jy;> Nrhjid kw;Wk; guhkupg;Gf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J U`{d gy;fiyf;fof> 

JizNte;jupd; rhu;gpy; jpizf;fs ngWiff; FO> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd.  
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இதன் அடுதத கட்டைாக மின்-
சாரக் கட்டணஙகள் அதிகரிக்கக்-
கூடிய சாததியஙகள் ததளிவாகத 
ததரிகின்்றன. மின் கட்டண அதி -
கரிப்பு நாடடின் சாதாரண மின் 
பாவமனயாளமர ைாததிரைன்றி 
மகதததாழிற்றுமரயினமரயய 
மிக யைாசைாகப் பாதிக்கும். உற் -
பததிச் தசலவுகள் அதிகரிக்கும். 
இதனால் ஏற்தகனயவ அதிக-
ரிததுச் தசன்றுள்ள தபாருடகள் 
யசமவகளின் விமலகள் யைலும் 
தீவிரைாக அதிகரிக்கும். சுருக்க-
ைாகக் கூறுவதானால் தபற்ய்றா -
லிய இ்றக்குைதி கும்றவம்டந்து 
மின்னுற்பததிக்கு யதமவயான 
எரிதபாருள் யபாதியளவில் 
கிம்டக்காத படசததில் மின்னுற்-
பததி பாதிக்கப்படும்.   

மின்தவடடு ஏற்பட்டால் 
இலஙமகயின் ததாழிற்றும்றகள் 
மிகயைாசைாகப் பாதிக்கப்படடு 
தபாருள்விமலகள் சடுதியாக 
உயரும். உள்நாடடுப் பணவீக்-
கம் அதிகரிக்கும்யபாது இலங-
மகயிலிருந்து ஏற்றுைதி தசயயப்-
படும் தபாருள்களின் விமலகள் 
உயரும். இதனால் யவறுநாடுகள் 
இலஙமகயின் சந்மதகமள இல -
குவாகக் மகப்பற்றிக்தகாள்ளும் 
ஆபதது நிலவுகி்றது. எனயவ-
தான் எப்பாடுபட்டாவது மின் -
சாரதமத சீராக வழஙகுவதும். 
அதன் கட்டணதமத மும்றயாகப் 
யபணுவதும் அவசியைானது.

நீண்டகால அடிப்பம்டயில் 
ைாற்று சக்திவளஙகளுக்கு நகர்-
வது முக்கியைானது குறிப்பாக 
சூரிய சக்திவளததிற்கு ைாறுவது 
பற்றி ஆராயயவணடும். இலங-
மகளில் சுூரிய கலதததாகுதி-

தயான்ம்ற அமைப்பதற்கான 
தசலவுகள் மிகமிக அதிகைாக 
உள்ளன. அவற்ம்ற மிகக்கும்றந்த 
தசலவில் சாதாரண குடும்பங-
களும் தபற்றுக் தகாள்ளும் 
வணணம் வழஙக அரசாஙகம் 
முயல யவணடும். இவற்றிற்கு 
வழஙகப்படடுள்ள தனியுரிமை 
நீக்கப்ப்டயவணடும்.   

இதுயபான்்ற ஒரு மின்சா-
ரப் பற்்றாக்கும்றமய ததன்-
னிந்தியாவின் தமிழநாடு சில 
காலஙகளுக்கு முன்னர் எதிர்-
யநாக்கியது. ைததியதர வகுப்பி-
னரின் வருைான அதிகரிப்பும் 
ததா்டர்ந்து மின்சாரததிற்கு ஏற்-
பட்ட அதிகரிதத யகள்வியும் 
காரணைாக அஙகு நீண்டயநர 
மின்தவடடுகள் ததா்டர்ச்சியாக 
அமுல்படுததப்பட்டன. அதனால் 
தமிழநாடடின் ததாழில்தும்றகள் 
யைாசான பாதிப்புகமளச் சந்தித-
தன. கூா்டஙகுளம் அணுமின்னுற்-
பததி நிமலயம் ததா்டஙகப்பட்ட 
பின்னயர மின்பற்்றாக்கும்றக்கு 
அஙகு தீர்வு காணப்பட்டது.   

இலஙமகயில் இப்யபாது ஏற் -
படடுள்ள மின்சார தநருக்கடி 
த்டாலர் பற்்றாக்கும்ற காரண -
ைான ஏற்பட்டதாக தசால்லப்-
பட்டாலுஙகூ்ட அதிகரிததவரும் 
மின்சாரததிற்கான யகள்விமயச் 
சைாளிக்க யபாதியளவு மின்னுற்-
பததி நாடடில் யைற்தகாள்ளப்-
ப்டவில்மல. இது ஒரு புமர -
யயாடிப்யபான நீண்டகாலப் 
பிரச்சிமனயாக ைாறுமுன்னர் அப் -
பிரச்சிமனக்கு ஆக்கபூர்வைான 
தீர்வுகமளக் காணயவணடியது 
அரசாஙகததின் தவிர்க்க முடியாத 
க்டமையாகும்.

தேசிய மின் உற்பத்தி... (12ஆம் பக்கத ததா்டர்)இன மே அரசியலும்... (09ஆம் பக்கத ததா்டர்)

1971 இந்தியா – பாகிஸதான் யுத-
தததின்யபாது கிழக்கு பாகிஸதானாக 
அறியப்பட்ட அம்ைணணில் இருந்த 
பாகிஸதான் இராணுவம் அக்யகா-
விமல இடிததது. சமீபததில் வங-
கயதச அரசாஙகம் அக்யகாவிமல 
மீளவும் அமைததது. 2020ஆம் 
ஆணடில் பாகிஸதானில் ஏழு இந்து 
யகாவில்கள் மீது தாக்குதல் நம்ட-
தபற்றிருந்தது. இமவ தவிர, பாகிஸ-
தானில் ைத நிந்தமனச் சட்டம் 
அமுலில் உள்ளது. ைத நிந்தமனயில் 
ஈடுபட்டதாக எவர் மீதாவது குற்்றச்-
சாடடு எழுந்தால் அவர் மீது ைரண 
தண்டமன விதிக்கப்ப்டலாம். இச்-
சட்டம் தவ்றான யநாக்கஙகளுக்காக 
பயன்படுததப்படுவதாக பாகிஸதா-
னில் ஒரு பரவலான குற்்றச்சாடடு 
உணடு. ைத நிந்தமன குற்்றச்சாடடில் 
ஒருவர் சிக்கி பின்னர் நீதிைன்்றததால் 
விடுதமல தசயயப்பட்டாலும் அவர் 
மீதான அக்கம்ற நீஙகுவதில்மல. 
அவமரத ததா்டர்ந்தும் அயத கண-
யணாட்டததியலயய சமூகம் பார்க்-
கத ததா்டஙகும். பலர் அவ்வூமர 
விடய்ட விலகி தூர இ்டஙகளுக்குச் 
தசன்றுவிடுவதுணடு.

ஜனநாயக நாடு என்்ற வமக-
யிலும் சுதந்திரைாக இயஙகுவது 

உறுதிதசயயப்படடிருப்பதாலும் 
இந்தியாவில் இன, ைத தவறுப்பூட-
்டல்கள் தபரிய அளவில் இல்மல. 
ஊ்டகஙகளுக்கு உள்ள சுதந்திரமும் 
ஒரு காரணம் எனலாம். இன, ைத 
யைாதல்களில் ஒருவர் ஈடுபடுகி்றார் 
என்்றால் அமத எதிர்க்க பததுப்-
யபர் இருப்பார்கள். இந்தியா ஒரு 
ைதசார்பற்்ற நாடு என்பது கவனிக்-
கத தக்கது. ஆனால் பாகிஸதான் 
ைதம் சார்ந்த ஒரு நாடு. அரசிய-
லும் அஙயக ைதம் சார்ந்ததாகயவ 
காணப்படுகி்றது. அஙகு கிறிஸத-
வர்கள் மீது அ்டக்குமும்ற பிரயயா-
கிக்கப்படுவதாக பரவலாக குற்்றச்-
சாடடுகள் உள்ளன.

நாம் இஙயக குறிப்பிட்ட விரும்-
புவது, ைதம் அல்லது ைதம் சார்ந்த 
அழுததஙகள் தகாண்ட நாடுகள் 
ததா்டர்ந்து தபாருளாதார ரீதியான 
பிரச்சிமனகமள சந்திததுக் 
தகாணய்ட இருப்பதற்கான வாயப்-
புகள் அதிகம் என்பமதததான். 
அதற்கு இந்தியாவும் பாகிஸதா-
னும் ஒரு நல்ல உதாரணம். இன, 
ைத முரணபாடுகள் தீர்க்கப்பட்ட 
எல்லா நாடுகளுயை தபாருளா-
தார ரீதியாக தவற்றி தபற்றுள்ளன 
என்பமத ை்றக்கக் கூ்டாது.

நடிகர் விஜய் கார் வழக்கில் அபராதம் வசூலிக்க தடை
திருச்சி எம்.யக. ஷாகுல் ஹமீது

நடிகர் விஜய தசாகுசு கார் வழக்கில் அபராதம் 
வசூலிக்க உயர்நீதிைன்்றம் இம்டக்கால தம்ட 
விதிததுள்ளது. விஜய தாக்கல் தசயத ைனு மீதான 
விசாரமண முடியும் வமர அபராதம் ததா்டர்பாக 
வணிக வரிததும்ற எந்த கட்டாய ந்டவடிக்மக-
யும் எடுக்கக்கூ்டாது என கூறியுள்ளது. 

நடிகர் விஜய இ்றக்குைதி தசயத தசாகுசு காருக்கு 
அதிகப்படியான அபராதம் விதிக்கப்பட்டமத 
எதிர்தது வழக்கு ததா்டரப்பட்டது. தசாகுசு காருக்கு 
நுமழவு வரி தசலுததுவதற்கு தாைதம் தசயததற்-

காக 400% அளவிற்கு வணிக வரிததும்ற அபரா-
தம் விதிததமத எதிர்தது நடிகர் விஜய தரப்பில் 
வழக்கு ததா்டரப்பட்டது. இந்த வழக்மக விசாரிதத 
நீதிபதி, வழக்கிமன தசவ்வாயக்கிழமைக்கு ஒததி-
மவததார். அபராததமத வசூலிப்பது ததா்டர்பான 
எவ்வித கடுமையான ந்டவடிக்மகயும் யைற்தகாள்-
ளயவண்டாம் என்றும் தமிழக அரசுக்கு தசன்மன 
நீதிைன்்றம் உததரவிட்டது. யைலும், இமசயமைப்-
பாளர் ஹாரிஸ தஜயராஜ் ைற்றும் அம்டயார் யகட 
யஹாட்டல்களின் இயத யபான்்ற பி்ற வழக்குக-
ளு்டன் இந்த வழக்மகயும் யசர்தது விசாரிப்பதாக 
உயர்நீதிைன்்றம் ததரிவிததுள்ளது.

,yq;if rg;ufKt 

gy;fiyf;fofk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
kpdpkhu;l; mq;fhbia thliff;F tply;

ngyp`{Nyha> ed;Ngupaypy; mike;Js;s Gjpjhf epWtg;gl;l rurtpfk 

kpdpkhu;l; (trjpahd nghUs; nfhs;tdTfs; kw;Wk; MWjy; ikak;) 

mq;fhbia ,af;Ftjw;fhf jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J 

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofj;jpd; ngWiff; FO> jiytupdhy; 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

rurtpfk> gy;fiyf;fofj;jpd; gzpf;FO cWg;gpdu;fSf;fhd KO mstpyhd 

FbapUg;G trjpfis toq;Fk; xU gpuj;jpNaf FbapUg;G gFjp vd;gNjhL 

,q;F ntsp tpUe;jhspfSf;fhd jq;Fkpl trjpfis toq;Ftjw;F 

tbtikf;fg;gl;l gy tpUjpe;jpdu; tpLjpfisAk; nfhz;Ls;sJ.

nfhOk;G – gJis gpujhd tPjpia xl;b midj;J FbapUg;ghsu;fs; kw;Wk; 

gazpfspd; xl;Lnkhj;j Njitfs; kw;Wk; Nfhupf;iffisAk; toq;Ftjw;fhf 

kpdpkhu;l; tbtikf;fg;gl;Ls;sJ. kpdpkhu;l; mq;fhb ngyp`{Nyha kw;Wk; 

#oTs;s cyf KbT> ePu;tPo;r;rpfs; Nghd;w gy ftu;r;rpfukhd Rw;Wyh 

jsq;fspd; ikag;Gs;spapy; mike;Js;sJ. mJ gyq;nfhilapy; ,Ue;J 20 

fp.kP. kw;Wk; gz;lhutisapy; ,Ue;J 40 fp.kP. njhiytpy; mike;Js;sJ. 

kpdpkhu;l; mq;fhbahdJ gy;fiyf;fof Copau;fs;> khztu;fs;> gazpfs; 

kw;Wk mUfpYs;s Vida mur kw;Wk; mur rhuh mikg;GfSf;F Nrit 

toq;Fk; nfsutj;ij ngw;Ws;sJ. 

Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykDtpd; fPo; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

nghUj;jkhd tpiykDjhuu;fs; gy;fiyf;fofq;fs; kw;Wk; NtW VNjDk; 

mur epWtdq;fspdhy; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; ,lk;ngwhjpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

tpiyf;Nfl;G toq;fy; xg;ge;jf; fhyk; gw;wp ,U jug;GfSk; gu];guk; 

,zq;FtJ md;wp my;yJ tpiykD jpwf;fg;gLk; jpfjpapy; ,Ue;J 12 

khjq;fSf;F khj;jpuNk nry;YgbahFk;.

fle;j %d;W epjp Mz;LfSf;fhd epjp mwpf;iffis tpiykDjhuu;fs; 

toq;Fjy; Ntz;Lk;.

kpd;rhuk;> ePu; gy;fiyf;fofj;jhy; toq;fg;gLtNjhL gad;ghl;Lf; 

fl;lzq;fis Nju;T nra;ag;gLk; tpiykDjhuu; Vw;wy; Ntz;Lk;. tshfj;ij 

jpdrup Rj;jk; nra;tJ kw;Wk; Fg;igj; njhl;bfis NgZtij thlifahsu; 

Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. xg;ge;jf; fhyj;jpy; guhkupg;G kw;Wk; 20>000.00 

&ghTf;F Fiwe;j rpwpa gOJghu;j;jy;fis thlifahsu; Vw;wy; Ntz;Lk;.

gpd;tUk; cl;fl;likg;G trjpfs; gy;fiyf;fofj;jpdhy; toq;fg;gLk;:

-  Kfg;G Njhl;lk;> nfhy;iythry; kw;Wk; jdp fil miw cl;gl 

Njhuhakhf 7500 rJu mbAld; kpdpkhu;l; fl;blk;>

- Jg;GuNtw;ghl;L trjpfs;>     

-  thbf;ifahsu;fs; kw;Wk; tpepNahf thfdq;fSf;fhd NghJkhd 

jupg;gpl trjp>

- tpNrl NjitAilNahUf;fhd EioTk; cs;sJ.

kPsspf;fg;glhj 15>000.00 &gh fl;lzj;ij nrYj;jp tpiykD Mtzq;fis 

nfhs;tdT nra;j gpd; Mu;tKilatu;fSf;F ,e;j tshfj;jpw;F tUifju 

KbAk;. jFjpAila tpiykDjhuu; ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofj;jpd; 

ngaUf;F 119 ehl;fs; nry;Ygbahd 100>000.00 &gh kPsspf;fg;gLk; itg;G 

xd;iw toq;Fjy; Ntz;Lk;. tpiykD fhyj;ij ePbf;f tpUk;gpdhy;> 

nray;jpwd; gpizAk; ePbf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

jFjpAila tpiykDjhuupd; Nju;tpd;NghJ ngWiff; FO gpd;tUk; 

njhopy;El;g tpguf;Fwpg;Gfis fUj;jpy;nfhs;Sk;:

1. rpW gy;nghUs; mq;fhb vz;zf;fUTldhd njhopy; Kaw;rpahsu;

2.  midj;J Njitahd tu;j;jf thapy;fisAk; toq;Ftjw;F gy;nghUs; 

mq;fhbia epWt kw;Wk; KjyPL nra;a epjpj; jpwd;

3.  ,yhgk; <l;Ltij Muk;gpf;Fk; tiu kpdpkhu;l; mq;fhbia elj;jpr; 

nry;tjw;F epjp Mw;wy;

4.  Ie;J Mz;Lf;F Nkw;gl;l mDgtj;Jld; gy;nghUs; mq;fhbj; Jiwapy; 

ed;F epWtg;gl;l epWtdk;

5.  czNtw;ghL kw;Wk; tpRthrkhd thbf;ifahsu; jsj;ij ifahSjypy; 

mDgtk;

6.  gpd;tUk; cUg;gbfSld; rpW gy;nghUs; mq;fhb xd;iw elj;jpr;nry;yy;:

tPl;Lilik/ gyruf;F nghUl;fs;; mj;jpahtrpa Mil; mj;jpahtrpa ghjzp; 
mbg;gil mj;jpahtrpa kUe;Jfs;; gFjp msthd td;nghUl;fs;; 
rikayiw gad;ghLfs;; ghj;jpuq;fs;; moFrhjdg; nghUl;fs;; Foe;ij 

guhkupg;G; Njhl;lg; guhkupg;G; vOJnghUl;fs;; rpw;Wz;bf; fil; mr;Rg;nghwp 

kw;Wk; epow;gpujp; ATM; rpif myq;fhu epiyak; (tpUg;gj;njupTf;FupaJ); 
Recharging Centre; epidT nghUl;fs;

7.  njhopy;Kiwahd tpw;gid gzpahsu;fs; kw;Wk; Jg;GuT gzpahsu;fs;> 

jiu Ntiy gzpahsu;fs; ,af;Fgtuhy; toq;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

Muk;gj;jpy;> 60 khj fhyj;jpw;fhf Nju;T nra;ag;gl;l tpiykDjhuu;fSld; 

gy;fiyf;fofk; cld;gbf;if nra;Jnfhs;Sk; vd;gNjhL 60 khj fhy 

cld;gbf;if g+u;j;jpahd gpd; gu];guk; Gupe;Jzu;Tld; ,U jug;GfSk; 

thlifapy; jpUj;jk; kw;Wk; cld;gbf;ifia GJg;gpg;gJld; njhlu;e;J 

nraw;gl ,zq;f KbAk;.  

* tpiykDjhuupd; xg;GjYld; trjpfis mjpfupg;gjw;F gy;fiyf;fofk; 

cupik ngw;Ws;sJ. 

2022.02.01 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.03.15 Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiuahd fhyj;jpy; tpz;zg;gk; xd;Wf;F 

15>000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij ,yq;if rg;ufKt 

gy;fiyf;fofj;jpd; 2246976 vd;w fzf;F ,yf;fj;jpw;F ,yq;if tq;fp> 

gyhq;nfhil fpisapy; ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofjpw;F tuT itj;J 

mjw;fhd tq;fp urPJ my;yJ ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofj;jpy; rpwhg;gu; 

fUkgPlj;jpw;F nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd; gpujpia rku;g;gpj;J nghJ epu;thf> 

gpujpg; gjpthsuplk; ,Ue;J tpiykD gbtq;fis ngw KbAk;. 

tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G 2022.02.24 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F 

gy;fiyf;fofj;jpy; ,lk;ngWk;.

,U gpujpfSld; Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fisf; nfhz;l 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l fbj ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

“,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fof - kpdpkhu;l; mq;fhbia thliff;F 

tply;” vd;W Fwpg;gpl;L 2022.03.15 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 my;yJ mjw;F Kd;du; 

fpilg;gjw;F “jiytu;> ngWiff; FO> nghJ epu;thfg; gpupT> ,yq;if 

rg;ufKt gy;fiyf;fofk;> j. ngl;b 02> ngyp`{Nyha” vd;w Kftupf;F 

gjpTj; jghy; %yk; mDg;GtJ my;yJ gy;fiyf;fofj;jpd; nghJ epu;thfg; 

gpuptpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,lyhk;. ngyp`{Nyha> 

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fof> gjpthsupd; mYtyfj;jpy; 2022.03.15 Mk; 

jpfjp gp.g. 2.00f;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

re;ju;g;gj;jpw;F tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w 

gpujpepjpfs; gq;Nfw;f KbAk;. 

jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;.

,J njhlu;gpy; Nkyjpf tpguq;fis Ntiy ehl;fspy; gy;fiyf;fofj;jpd; 

nghJ epu;thf/ gpujpg; gjpthsuplk; ,Ue;J ngw KbAk; (njh. ,y. 045 

2280027/ 045 2280009).  
gy;fiyf;fof ngWiff; FOtpd; KbT ,WjpahdJ vd;gNjhL gy;fiyf;fof 

mjpfhupfsplk; MjuT jpul;ly; jLf;fg;gl;Ls;sJ.

jiytu;
ngWiff; FO
,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;> ngyp`{Nyha
2022.01.30

ngWif mwptpj;jy;
jdpahH ghJfhg;Gr; Nritia toq;fy; 
fsdpg; gy;fiyf;fofk; - fsdp 

fsdpg; gy;fiyf;fofj;jpw;F chpj;jhd gpd;tUk; ,lq;fspy; 

mike;Js;s fl;blq;fs; kw;Wk; tpLjpfspd; ghJfhg;Gr; 

Nritfspw;fhf> ghJfhg;G mikr;rpd; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s> 

Ie;J Mz;Lfs; Nrit mDgtk; nfhz;l> jw;NghJ Nrit 

epWtdnkhd;wpy; 100 ,w;F Nkw;gl;l ghJfhg;G mYtyHfis 

gzpakHj;jpAs;s> mq;fPfhuk; ngw;Ws;s jdpahH ghJfhg;Gr; Nrit 

epWtdq;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.02.22 

md;W gpw;gfy; 2.30 tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

1. fsdpg; gy;fiyf;fofk; - jSfk tshfk;

 (UK/GA/GA7/SS/DAL/2022)

2. fsdpg; gy;fiyf;fofk;> uhfk tshfk;

 (UK/GA/GA7/SS/RAG/2022)

tpiykDg;gbtnkhd;wpw;fhf kPsspf;fg;glhj &gh 2>000.00 ,w;fhd 

gbtf; fl;lzj;ij gy;fiyf;fofk; rpwhg;ghplk; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;ilr; rkHg;gpj;J tpguq;fSld; $ba 

tpiykD khjphpg; gbtq;fis> 2022.02.21 md;W gpw;gfy; 2.00 tiu 

gpujpg; gjpthsH/ nghJ epUthfk; ,lk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; Kj;jpiuaplg;gl;L 

2022.02.22 md;W gpw;gfy; 2.30 ,w;F Kd;dH> gy;fiyf;fofj;jpd; 

gpujhd ghJfhg;G mYtyfj;jpd; Kd;dhy; itf;fg;gl;Ls;s nghJ 

epUthfg; gphptpd; ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; Ntz;Lk;. md;iwa 

jpdk; gpw;gfy; 2.30 ,w;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; 

tpiykDjhuH my;yJ mthpd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH 

rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

jiytH> 

ngWiff; FO> 

fsdpg; gy;fiyf;fofk;>

jSfk - fsdp. 

2022.01.30 

mur <l;L KjyPl;L tq;fp

mur <l;L KjyPl;L tq;fpapd; kj;Jfk> tTdpah> rpyhgk;> n`hud kw;Wk; khj;jis 

fpisfSf;F fPo;f;fhZk; trjpfSld; mYtyf ,ltrjp thlif/Fj;jifapy; 

ngw;Wf; nfhs;s Njitahf cs;sJ.

fpis rJu mb

kj;Jfk 1750 - 2500

tTdpah 1750 - 2500

rpyhgk; 1750 - 2500

n`huz 3800 - 4000

khj;jis 1750 - 2500

Njitg;gLk; trjpfs;:-

 gpujhd tPjpf;F Kfg;ghf XH jiukhbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;

 Fiwe;j gl;rk; 4 thfdq;fs; epWj;jf; $ba ,l trjp

  NghJkhd fhw;Nwhl;lj;Jld; n[dNul;lh; miwf;fhd gpuj;jpNaf ,ltrjp

 jP fhg;GWjp kw;Wk; kpd;rhu nghwpapay; rhd;wpjo;

 mq;ftPdh;fSf;fhd gpuj;jpNahf cs;EioT

  ePH> njhiyNgrp> %d;W Rw;W kpd;rhuk;> n[dNul;lh; kw;Wk; Jg;GwNtw;ghl;L 

trjpfs; cs;slq;fyhf Vida mbg;gil Njitg;ghLfs;

 mtrufhy fjTfs;

 ily; nra;ag;gl;l jiu

 Fiwe;j gl;rk; 30 mbapy; ghijf;F Kfg;ghf

vjph;ghh;f;fg;gLk; khjhe;j thlif rJu mbmsT> mDkjp ngw;w fl;bl 

tiuglk;> COC cWjp kw;Wk; epy msitahsh; tiuglj;jpd; gpujpfs; kw;Wk; 

Vida epge;jidfs; cs;slq;fpa  vy;yh tpguq;fSldhd nghwpaplg;gl;l 

tpz;zg;gq;fis gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. my;yJ 2022.02.25k; jpfjp gp.g. 3.00 

kzpf;F Kd;G fPo;f; fhZk; Kthpf;F tpepNahfpf;fg; glyhk;. Nfs;tpfs; %lg;gl;l 

gpd;G cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

jiyth; (ngWiff; FO)>

mur <l;L KjyPl;L tq;fp>

,y. 269> fhyp tPjp> 

nfhOk;G -03.

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J gpujk Kfhikahsh; (HR& Logistics) njh. Ng. 
,yf;fq;fs; 011-7722879/ 011-7722784 %ykhf jaT nra;J njhlh;G nfhs;sTk;.

nghJ Kfhikahsh;>

mur <l;L KjyPl;L tq;fp>

,y. 269> fhyp tPjp>

nfhOk;G -03.

kj;Jfk> tTdpah> rpyhgk;> n`hud kw;Wk; khj;jis 
gpujhd efuq;fspy; mYtyf trjpfs; Njit
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கவமை ைற்றும் ைனச்சார்வு, ஆண்கமை விடப்பெண-
்கமை இரணடு ைடங்கு அதி்கைா்க பொதிக்கிறது. 

்பெண்கள் ஒ்ர ்ேரத்தில் பெைவற்மற பெற்றி சிந்திக்கும் குணம் 
்்காணடவர்்கள். ஒரு ்கடடத்தில் இந்்த சிந்்தமன்ே அவர்்க-
ளுக்கு ்கவமைமே ஏற்பெடுத்தும். இ்தன் ்காரணைா்க ்பெண்கள் 
பெை சிக்்கல்்களுக்கு ஆைாகிறார்்கள். 

்கவமை என்பெது ைன அழுத்்தத்தின் மு்தல் பெடி. அம்த ்கடடுப-
பெடுத்துவது அமனவருக்கும் ்கடினைான விஷேைா்க உள்ைது. 
இது அன்றாட வாழக்ம்கமே பொதிக்கும் ்பொது எதிர்ைமறோன 
பெை சிக்்கல்்கமை உருவாக்குகிறது. அடிக்்கடி ்கவமைபபெடும் 
பிரசசிமன ஐந்தில் ஒருவருக்கு உள்ைது என சமீபெத்திே ஆய்வு-
்கள் ்்தரிவிக்கின்றன. இதில் ்பெண்களின் எணணிக்ம்க அதி்க-
ைா்க இருக்கிறது.

ைா்தவிடாய் சுழற்சி ைற்றும் ்கர்பபெக்்காைங்்களில் ்பெண்களின் -
ஹார்்ைான் ைற்றும் ஈஸட்ராஜன்  அைவு்களில் ஏற்பெடும் 
ைாற்றங்்கள் இ்தற்கு ்காரணைா்க இருக்கின்றன. 
்கர்பபெக்்காைத்தில் ஏற்பெடும் எமட அதி்க -
ரிபபு, உடல் பெருைன் ்பொன்றமவ 
்பெண்களிமட்ே ்கவமை -
மேயும் ைனச்சார்மவ-
யும் அதி்கரிக்கின்றன.

இம்த ்தவிர 
அதீ்த சிந்்தமன 

என்பெது சிை குடும்பெங்்களில் ைரபிேல் வழிோ்கவும் 
ஏற்பெட கூடிேது என ஆய்வு்கள் ்்தரிவிக்கின்றன.  
அதிர்சசி்கரைான நி்கழவு்கள், ்தாக்கு்தல் அல்ைது 
பொலிேல் வன்்்காடுமைக்கு ஆைா்தல் ்பொன்ற 
்சேல்்கைால் இது ்பெண்களிடம் 
அதி்கம் ்காணபபெடுகிறது.

்கவமைமே ்்தாடர்ந்து ைன அழுத் -
்தம் ைனச்சார்வு ஆகிேமவ ்கடுமை -
ோன உடல்  ைற்றும் ைனேைப பிரச -
சிமன்களுக்கு வழிவகுக்கும். அம்த 
ஆரம்பெத்தி்ை்ே ்கணடறிந்்தால் 
்தகுந்்த சிகிசமச்களின் மூைம் 
எளிதில் குணபபெடுத்்த முடியும். 
உங்்களுக்கு ைனச்சார்வு ைற்றும் 
்்தமவயில்ைா்த ்கவமை இருந் -
்தால் அம்த ஆரம்பெத்தி்ை்ே 
்கணடறிந்து சரி ்சய்வ்தற்்கான 
வழி்கமை மு்தலில் ்்தரிந்து 
்்காள்ளுங்்கள்.

மனச்சோர்வு

ந வீன யு்கத்துக்கு ஈடு்்காடுக்கும் வம்கயில் ்பெண்களின் வாழக்ம்கமுமற ்வ்க்ை -
டுத்திருந்்தாலும், அழகு சா்தனங்்கைால் அழம்க ஆராதிபபெ்தற்கும் அவர்்கள் ்ேரம் 

ஒதுக்்க ்தவறுவதில்மை. எவவைவு அவசரைா்க ்வளி்ே ்சல்ை ்வணடி இருந்்தாலும் 
‘்ைக்்கப’ ்பொடடுக் ்்காள்ைாவிடடால், அவர்்களுக்கு ைனநிமறவு ஏற்பெடாது. மு்கமும் 
்பொலிவு ்பெறாது.

்பெண்கள் ்தங்்களுக்கு விருபபெைான ்ைக்்கப சா்தனங்்கமை ்்தடிபபிடித்து வாங்கும்்பொதும், 
பெேன்பெடுத்தும்்பொதும் அ்தன் மூைம் ்வளிபபெடும் அழகுத்்தன்மைமே ைடடு்ை ்கவனத்தில் 
்்காள்வார்்கள். ஆனால் அமவ கூந்்தலுக்கும், சருைத்திற்கும் தீங்கு விமைவிக்்கா்த, இரசாேன 
்கைபபெடைற்ற ்பொருட்கைா்க இருக்்க ்வணடும். இம்த ்பெரும்பொைான ்பெண்கள் ்கவனத்தில் 
்்காள்வதில்மை. சிைரிடம் இ்தன் பின்விமைவு்கமை பெற்றிே விழிபபுணர்வும் இல்மை.

வீடடில் அழகு சா்தன ்பொருட்கமை பெேன்பெடுத்தினாலும், பெைருக்கு அழகு நிமைேங்்களுக்கு 
்சன்று ்தங்்கமை அழகுபெடுத்திக்்்காணடால்்தான் ைனநிமறவு ஏற்பெடுகிறது. ஆனால், எல்ைா 
அழகு நிமைேங்்களிலும் ்தரைான ்பொருட்கமை ்்தர்ந்்்தடுத்து வாடிக்ம்கோைர்்களுக்கு பெேன் -
பெடுத்துவதில்மை. சிை அழகு நிமைேங்்களில் பெேன்பெடுத்்தபபெடும் ்பொருட்கள் விமை ைலிவா-
னமவ. அமவ ்பெரும்பொைான ்பெண்களுக்கு ஒத்துக்்்காள்ைாது.

அம்த பெேன்பெடுத்திே சிை ைணி ் ேரங்்களில் மு்கத்தில் அரிபபு, ்கண்களில் எரிசசல் ் ்தான்றும். 
விமை உேர்ந்்த அழகு சா்தனப ்பொருட்கமை பெேன்பெடுத்தினால் அத்்தம்கே பெக்்கவிமைவு்கள் 
ஏற்பெடாது. ்கடடணத்ம்த ைடடும் ்கவனத்தில் ்்காள்ைாைல் அ்தன் ்தரத்ம்தயும் அறிந்து்்காள்ை 
்வணடும். இல்ைாவிடடால் அ்தனுள் ஆபெத்து ஒளிந்திருக்கும்.

இதில் இன்்னாரு ்பெரிே ்ேருக்்கடி என்ன்வன்றால், பிரபெைைான நிறுவனத்தின் ்பெேரில் 
்பொலி ்தோரிபபு்கள் சந்ம்தக்கு வருகின்றன. அ்தனால் உன்னிபபொ்க ்கவனித்து அழகு சா்தன 
்பொருட்கமை ்்தர்ந்்்தடுக்்க ்வணடும். இல்ைாவிடடால் ்காமச ்்காடுத்து ்கஷடத்ம்த 
விமைக்கு வாங்கிேது ்பொல் ஆகிவிடும்.

்ைக்்கப இல்ைாைல் ்வளி்ே ்பொய்விட முடியுைா? என்று ்்கடடால் ்பெரும்பொைா்னா-
ரின் பெதிலில் ்ைௌனத்துடன் கூடிே புன்னம்க்தான் எடடிபபொர்க்கும். ஏ்னனில் இப்பொ -
்்தல்ைாம் ஆண்கள் கூட ்ைக்்கப ்பொடடுக்்்காள்ை ்்தாடங்கிவிடடார்்கள். உசசி மு்தல் 
பொ்தம் வமர ஆண்களுக்கும், ்பெண்களுக்கும் ்்தமவோன பெை அழகு சா்தனப ்பொருட்கள் 
விற்பெமனக்கு வந்துவிடடன. அமவ்களில் ்பொலி்கள் எது, எபபெடி ்கணடுபிடிபபெது என்ற 
குழபபெைா? அடுத்்த இ்தழில் விரிவா்கப பொர்ப்பொம்...

ற்றி ்்தால்வி்கமை ்கணக்கில் ்்காள்ைாைல் ்சேலில் 
இறங்்க ்வணடும். ்்தாற்று விடு்வா்ைா? என்கிற 
எணணத்திலிருந்து ்வளி்ே வர ்தன்னம்பிக்ம்க்ே 
உ்தவும்.

்கற்கும் ்கல்வி ்தான் ஒவ்வாருவரின் ்தனித்திறமைமேயும், ்தன்-
னம்பிக்ம்கமேயும் ்வளிபபெடுத்தும்.

்பெண்கள் ்தாங்்கள் வைர்வ்தற்கு முன் ்தன்னம்பிக்ம்கமே வைர்த்-
துக்்்காள்ை ்வணடும். ஒவ்வாரு ைனி்தனும் ஒரு நிமையிலிருந்து 
இன்்னாரு நிமைக்கு உேர விடாமுேற்சி, ்கடின உமழபபு, திடடமி -
டல் ்பொன்றமவ ்்தமவ. இமவ எல்ைாவற்றுக்கும் அடித்்தைைா்க 
இருபபெது ்தன்னம்பிக்ம்க ்தான். இம்த ைனதில் ்்காணடவர்்கள் 
எப்பொதும் ்சார்வு அமடவதில்மை.

உை்க அைவில் ்சய்ேபபெடும் அரிே சா்தமன்கள் அமனத்துக்கும் 
்காரணைா்க இருபபெது ்தன்னம்பிக்ம்க ்தரும் வலிமை்ே. ்வற்றி 
இைக்ம்க அமடே ்தன்னம்பிக்ம்கயுடன் ்சர்ந்்த உற்சா்கம் இருந்்தால் 
்பொதும். விரும்பிேம்த அபபெடி்ே ்சய்து ்காடடைாம்.

்தன்னம்பிக்ம்க ்்காணடவர்்கள் ்தாங்்கள் ைடடுைன்றி ்தங்்களுடன் 
இருபபெவர்்களின் எணண ஓடடங்்கமையும் ்ேர்ைமறோ்க ைாற்று -

கின்றனர். ைற்றவர்்களிடம் ேல்ை ேம்பிக்ம்கமே 
்பெறுவது கூட ்வற்றிேமடவ்தற்்கான ஒரு முக்கிே 
அம்சைாகும். ேைக்குள் இருக்கும் திறமை்கமை ்கண -
டறிந்து ்பெருமைபபெட ்வணடும். அந்்த எணண்ை 
சிறந்்த ்தன்னம்பிக்ம்கமேத் ்தரும். சுே சந்்்த்கத்துடன் 
ேம்மை ோ்ை ்்கள்வி ்்கடடுக்்்காள்வது இன்னும் 
சிறபபொ்க ்சேல்பெட உ்தவும். பொராடடுகிறவர்்கமை -
யும், ்ேர்நிமை எணணங்்கள் ்்காணடவர்்கமையும் 
அருகில் மவத்துக்்்காள்ளுங்்கள். சரிோன புரி்தல்்களு -
டன் ேம்மை பெற்றி ோ்ை உேர்வா்க நிமனக்்க பெழகுவது 
ைனவலிமைமே கூடடும்.

ோம் அமனவரும் சாதிக்்க பிறந்்தவர்்கள், உை்கம் 
ேம்மை திரும்பி பொர்பபெ்்தல்ைாம். இருக்்கடடும். 
மு்தலில் உைம்க ோம் திரும்பி பொர்ப்பொம். ்தன்னம்பிக்-
ம்கயுடன் ்சேல்பெடடால் ்தமைமை பெணபு்கள் எனும் பெை 
உேர்பெ்தவி்கள் ேம்மை அழகு பெடுத்்தக்்காத்திருக்கும்.

்தன்னம்பிக்ம்கமே வைர்க்்க ேம்மிடம் இருக்கும் 
்சல்வம், உமடமை்கள், திறன்்கள், சா்தமன்கள் ைற்றும் 
பெணபு்கமை ைற்றவர்்களுடன் ஒபபிடக்கூடாது. ேம் உடல் 
ஆ்ராக்கிேைா்க சிறந்து விைங்கும் ்பொது இேல்பொ்க்வ 
அதி்க ்தன்னம்பிக்ம்க பிறக்கும். ஆ்க்வ ஆ்ராக்கிேைான 
உடலுடன் ேற்சிந்்தமன்கள் ்்காணடு ைகிழவான வாழக்ம்க 
முமறமே மவத்து ்்காள்ளுங்்கள். ்்தாடர் ்வற்றிோைரா்க 
வைம் வருவீர்்கள்.

தனனம்பிக்கை்ே
வெற்றி்ேத் தரும்

மு ்கக் ்கவச்ை ்்கா்ரானாவிலிருந்து ைக்்கமை 
பொது்காக்கும் ்்கடேைா்க விைங்கி வருகிறது.

துணியினாைான மு்கக் ்கவசம் பொது்காபமபெ அளிப -
பெ்்தாடு, ்சைமவயும் குமறக்கிறது.

்்கா்ரானா மவரஸ உை்கம் முழுவதும் 
உள்ை ைக்்கமை முடக்கி ்பொடடு 

உள்ைது. ்்கா்ரானா மவர-
சுக்கு எதிரா்க ்பொராடடம் 

்்தாடர்கிறது. மவர-
சிடம் இருந்து 
ைக்்கமை ்தற்்காத்-

துக்்்காள்ளும் வம்கயில் சமூ்க இமட்வளி, ்தனித்து இருத்-
்தல், மு்கக் ்கவசம் அணி்தல், ம்க்கழுவு்தல் ்பொன்றவற்மற அர -
சாங்்கம் அறிவுறுத்தி வருகிறது. 

்தற்்பொது துணியினாைான மு்கக்்கவசம் அதி்க அைவில் 
்தோரிக்்கபபெடடு வீதி்ோரங்்களில் கூட விற்பெமனக்கு வந்து 
விடடது. இந்்த மு்கக் ்கவசம் ் பெேரைவுக்கு அணியும் வம்கயில் 
இருக்்கக் கூடாது. அம்த முமறோ்க பெராைரித்து அணிே 
்வணடும். அப்பொது ்தான் ்ோயின் ்தாக்்கத்தில் இருந்து ோம் 
விடுபெட முடியும்.

்பொதுைக்்கள் துணியினாைான மு்கக்்கவசத்ம்த ்தற்்பொது 
அணிந்து வருகிறார்்கள். இவர்்கைால் தினமும் மு்கக்்கவசம் 
வாங்குவது என்பெது சிரைம். இ்தற்்கா்க மீணடும் துமவத்து பெேன்-
பெடுத்்தக்கூடிே துணியினாைான மு்கக்்கவசங்்கமை அணிந்து 
வருகிறார்்கள். 3 அடுக்கு துணி மு்கக்்கவசங்்கமை ஒருவர் மவத்-
துக்்்காணடால் அவற்மற துமவத்து சுழற்சி முமறயில் பெேன்பெ-
டுத்திக்்்காள்ைைாம். ஒருோள் பெேன்பெடுத்திே மு்கக்்கவசத்ம்த 
துமவத்து அம்த 3 ோட்கள் ்கழித்து மீணடும் பெேன்பெடுத்்தைாம்.

மு்கக் ்கவசத்ம்த முன்பெகுதியில் ம்க்கைால் ்்தாடக்கூடாது. 
இது ்ோய் கிருமி்கள் ேைக்குள் எளிதில் பெரவும் வாய்பமபெ ஏற்-
பெடுத்தும். மு்கக்்கவசத்ம்த ்கழற்றும்்பொது ்கயிற்மற பிடித்து 
ைடடு்ை ்கழற்ற ்வணடும்.

துணி மு்கக் ்கவசம் என்பெது ்தற்்காத்துக் ்்காள்வ்தற்்கா்க பெேன்-
பெடுத்திக்்்காள்ைைாம். ்தற்்பொது மு்கக் ்கவசத்துடன் ்தான் 
்வளியில் சுற்றித்திரிே ்வணடிே நிமை உருவாகி இருக்கி-
றது. இ்தனால் அமனவரும் ்கடடாேைா்க மு்கக் ்கவசம் அணிே 
்வணடும். மு்கக்்கவசத்ம்த ்கவனமுடன் ம்கோை ்வணடும்.

மை்காபபு சடங்கு உற-
வினர்்களும், ேணபெர்்க-

ளும் கூடி வந்து உன்மன பெத்திரைா்க 
பொர்த்து ்்காள்ை ோங்்கள் இருக்கி்றாம் 

என்ற ேம்பிக்ம்கமே ் ்காடுக்கும் நி்கழவாகும்.
மு்தல் குழந்ம்தமே ்பெற்்றடுக்்க ்பொகும் 

்பெண்களுக்கு பிரசவத்திற்கு முன்பொ்க வமை்காபபு 
எனும் சடங்ம்க பொரம்பெரிேைா்க ்சய்து வருகிறார்்கள். 

இ்தன் பின்னணியில் பெை ேன்மை்கள் இருக்கின்றன. 

கைர்ப்பிணிகைளுககு ஏற்்படும் மோற்்றஙகைள்
்கருவுற்றிருக்கும் ்பெண்களுக்கு உடல் ைற்றும் ைன ரீதிோ்க 

பெல்்வறு இரசாேன ைாற்றங்்கள் நி்கழும். வாந்தி, ைேக்-
்கம், ஒவவாமை உள்ளிடட உடல் சார்ந்்த பிரசசிமன-

்கைால் குழபபெம், பிரசவம் பெற்றிே அசசம் ்பொன்ற 
ைனேை பிரசசிமன்களும் ஏற்பெடும். இந்்த ்ேரத்தில் 

்பெரும்பொைான ்கர்பபிணி்கள் ்தங்்களுக்கு விருபபெைான 
உணவு்கமை சாபபிட விரும்புவார்்கள். ஆனால் குைட-
டல் உணர்வு ்காரணைா்க சாபபிட முடிோது. அபபெடி்ே சாப-
பிடடாலும் வாந்தி ஏற்பெடடு அவர்்கமை சிரைபபெடுத்தும்.

கைண்ோடி ெ்ைேலகைள் அணிெது ஏன?
்கருவுற்ற ஏழாவது ைா்தத்தில் உறவி-

னர்்களும், ேணபெர்்களும் ்பெணணின் 
புகுந்்த வீடடுக்கு வந்து வமை்காபபு 
்சய்வார்்கள். ்கருவுற்ற ்பெண-
ணுக்கு ்தாய்ைார்்கள் ஒவ்வாருவ-
ரா்க ேைங்கு மவத்து ்கணணாடி வமை-

ேல்்கமை அணிவித்து ஆரத்தி எடுத்து 
அடசம்த தூவுவார்்கள்.

்கர்பபிணியின் ைணிக்்கடடு மு்தல் 
முழங்ம்க வமர வணணைேைான வமை-

ேல்்கள் நிமறந்திருக்கும். சுற்றமும் ேடபும் சூழ 
அந்்த ்பெணமண ்தாய் வீடடுக்கு அமழத்து ்சல்வார்்கள்.

்கருவுற்ற ்பெண்களுக்கு ஏற்பெடும் வாந்தி பிரசசிமன 
ஏழாவது ைா்தத்திற்குள் ்பெரும்பொலும் நின்று விடும். 

வமை்காபபு சைேத்தில் அவர்்களுக்கு புளி, எலு-
மிசமச, ்பொன்ற ்சாறு வம்க்கமையும், 

இனிபபு ்காரம் ்பொன்ற உணவு்கமை-
யும் ்தாய் வீடடில் இருந்து சமைத்து 

்்காணடு வந்து ்்காடுப-
பொர்்கள். ்கர்பபிணி 

்பெண்கள் ்தங்்களுக்கு 
விருபபெைானவற்மற ஆமச 
தீர உணபொர்்கள்.

்கணணாடி வமைேல்்கள் குலுங்கும் 
சத்்தத்ம்த வயிற்றில் இருக்கும் குழந்ம்தோல் 
ேன்றா்க ்்கட்க முடியும். அந்்த சத்்தம் ்தாமேயும், 
்சமேயும் ைகிழசசிோ்க மவத்து ்்காள்ை உ்தவும்.

்ைலும் ஏழாம் ைா்தத்திற்கு ்ைல் ்தம்பெதி்களுக்கி-
மட்ே ்தாம்பெத்திே உறமவ ்தவிர்க்்க ்வணடும். அ்தற்்கா-
்க்வ எளிதில் உமடேக்கூடிே ்கணணாடி வமைேல்்கமை 
அணிவிபபொர்்கள். 

இ்தன் மூைம் ்கணவன் ்தன்மன பொர்க்்க வரும் ோளில் கூட 
அப்பெண பொது்காபபொ்க ேடந்து ்்காள்வ்தற்கு 

அந்்த வமைேல்்க்ை ்காபபொ்க அமையும்.
ஒவ்வாரு ்பெணணும் ்கருவுற்ற ்காைத்தில் 

ேம்மையும் ேம் ்தாய் இபபெடித்்தான் ்தாங்கியிருப-
பொள்? என்று நிமனத்து ்தாயின் மீது அதி்க பொசம் 
்்காள்வார்்கள். ்தாயின் அருகில் இருபபெம்த 
பொது்காபபொ்க உணர்வார்்கள். என்வ 
்தான் ்தமைபபிரசவத்ம்த ்தாய் 
வீடடில் மவபபெது வழக்்கைா்க 
உள்ைது.

ெ்ைகைோப்பு விழோ எதற்கு?

அழ்கைத் ்தடு்ெோம் 
ஆ்பத்தில்ோமல

முகைககைெசம் 

ஆணகை்ை விட 
வ்பணகை்ை்ே 
அதிகைம் ்போதிககி்றது



தமிழ் சினிமாவின் பிரபல நடிகைைளில் ஒருவர் ஓவியா. இவர் 
ைளவாணி படத்தின் மூலம் ரசிைர்ைள் மத்தியில் பிரபலமானார்.

இதகன ததாடர்ந்து விஜய் ததாகலகைாட்சியில் ஒளிபரபபான பிக 
பாஸ் முதல் சீசனில் ைலந்துதைாண்டு, தனகதைன்று ரசிைர்ைள் பட்டாளத்கத உருவாக-
கினார்.

பிக பாஸ் நிைழ்ச்சிககு பின் இவர் நடிபபில் தவளிவந்த 90ML திகரபபடம் சர்ச்-
கசயில் சிககியது. இதன்பின் தபரிதும் படவாய்பபுைள் இல்லாமல் இருககிறார்.

மமலும், மீண்டும் பிக பாஸ் அல்டிமமட் நிைழ்ச்சியில் ைலந்துதைாள்ளவிருக-
கிறார் நடிகை ஓவியா.

இந்நிகலயில், பிக பாஸ் 5 நட்சத்திரம் நடிைர் வருண் மற்றும் 
ஓவியா இகைந்து எடுத்துகதைாண்ட புகைபபடம் ஒன்று 

இகையத்தில் தவளியாகியுள்ளது.

டந்த ஆண்டு விஜய் நடிபபில் தவளிவந்த திகரபபடம் 
மாஸ்டர். இபபடத்தில் விஜய்ககு மஜாடியாை நடித்திருந்த-
வர் நடிகை மாளவிைா.

இதற்கு முன் மபட்ட படத்தில் முககிய ைதாபாத்திரத்தில் 
நடித்திருந்தாலும், மாஸ்டர் படத்தின் மூலமாை தான், ைதாநாய-
கியாை தமிழ் சினிமாவில் என்ட்ரி தைாடுத்துள்ளார்.

ரஜினி மற்றும் விஜய்கய ததாடர்ந்து மீண்டும் முன்னணி நடி -
ைர்ைளில் ஒருவரான தனுஷுடன் மஜாடி மபாட்டு, ைார்த்திக 

நமரன் இயககியுள்ள மாறன் படத்தில் நடித்துள்ளார்.
நடிகை மாளவிைா அவவபமபாது சமூை வகலத்த-

ளத்தில் தவளியிடும் புகைபபடஙைள் 
ரசிைர்ைள் கவரலாவதுண்டு.

அந்த வகையில் தற்மபாது 
நீச்சல் உகடயில், மாகலத்-

தீவில் மபாஸ் தைாடுத்து 
எடுத்துகதைாண்ட 

புகைபபடத்கத 
தவளியிட்டுள்-

ளார் மாளவிைா 
மமாைனன்.
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மரமம் படத்தின் மூலம் ததன் இந்தியாவின் 
Favourite நடிகையானவர் சாய் பல்லவி. 
நடிபபு, நடனம் என என்னவாை இருந்தா-

லும் அடிச்சு தூள் கிளம்புவார். ததலுஙகு, மகலயாளம் 
உள்ளிட்ட தமாழிைளில் பல படஙைளில் நடித்து 

வந்த இவர், இந்த படஙைள் ரசிைர்ைள் மத்-
தியில் நல்ல வரமவற்கப தபற்றிருந்தன. 
தியா படத்தின் மூலம் தமிழில் அறிமு-
ைமானார்.

இதகன ததாடர்ந்து சூர்யா 
நடிபபில் தவளியான NGK, 
தனுஷ் நடிபபில் மாரி 2 என்று தமி-
ழிலும் தபரிய ஹீமராகைளுடன் 
இகைந்து அசத்தினார். மாரி 2 படத்தில் இடம்தபற்ற 
Rowdy Baby பாடலில் இவரது நடனத்கத பாராட்டாத-
வர் எவரும் இருகை மாட்டார்ைள். இதகன ததாடர்ந்து 
சில படஙைளில் ஹீமராயினாை நடித்து வருகிறார் சாய் 
பல்லவி.

மானாட மயிலாட உள்ளிட்ட மஷாகைளில் பங-
மைற்று வந்த சாய் பல்லவியின் நடனம் ரசிைர்ைளால் 
மிைவும் வரமவற்ைபபட்டது. சாய் பல்லவியின் 
நடிபகப தாண்டி அவரது நடனத்திற்தைன்மற 
தனிதயாரு ரசிைர் பட்டாளமம உருவானது. இன்ஸ் -
டாகிராம் பகைத்தில் அவவபமபாது வீடிமயா,-
மபாட்மடாகைகள பதிவிட்டு வருவார் சாய் 
பல்லவி.

இவர் அடுத்ததாை சில முககிய படஙைளில் நடித்துள் -
ளார். இவர் நானியுடன் நடித்த ஷ்யாம் சிஙைா ராய் படம் 
தவளியாகி ரசிைர்ைள் மத்தியில் நல்ல வரமவற்கப தபற்று 
வருகிறது. தற்மபாது இவர் இன்ஸ்டாகிராமில் 5 மில்-
லியன் ரசிைர்ைகள தபற்று சாதகன பகடத்துள்ளார். 
இவரது இந்த சாதகனகய ரசிைர்ைள் தைாண்டாடி வரு-
கின்றனர்.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரஙை-
ளில் ஒருவர் தளபதி விஜய். இவர் நடிப-
பில் ைகடசியாை மாஸ்டர் படம் 2021 

தபாஙைலுககு தவளியாகி தபரிய வரமவற்கப 
தபற்றது. இதகன ததாடர்ந்து தநல்சன் இயக-
ைத்தில் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த 
படம் ஏபரல் மாதம் தவளியாைவுள்ளது.

இதகன அடுத்து விஜய் நடிககும் படம் 
தளபதி 66. இந்த படத்திகன மதாழா, 
மஹரிஷி மபான்ற தவற்றி படஙைகள 
இயககிய வம்சி இயககுகிறார். ததலுங-
கின் முன்னணி தயாரிபபாளரான தில் 
ராஜுவின் ஸ்ரீ தவஙைமடஸ்வரா கிரிமய-
ஷன்ஸ் தயாரிககின்றனர்.

இந்த படத்தின் அறிவிபபு சில 
மாதஙைளுககு முன் அறிவிகைப-
பட்டது. இந்த படத்தின் ஷூட்டிங 
மற்றும் படத்தில் நடிககும் நடிைர்ைள் 
குறித்த தைவல் விகரவில் அறிவிகைப-
படும் என்று எதிர்பார்கைபபடுகிறது. தமன் இந்த படத்திற்கு இகசயகமகைவுள்-

ளார் என்ற தைவலும் பரவலாை பரவி வருகிறது. இந்த படத்தின் ஷூட்டிங மார்ச் 
மாதம் முதல் ததாடஙைவுள்ளது.

இந்த படத்திகன 2022 தீபாவளி அல்லது 2023 தபாஙைலுககு தைாமரானகவ 
தபாறுத்து தவளியிட திட்டமிட்டுள்ளதாை தயாரிபபாளர் ததரிவித்துள்ளார். 

தற்மபாது சமீபத்தில் ஒரு மபட்டியில் இந்த படம் ஒரு பகைாவான குடும்ப 
ைகத, பூமவ உனகைாை, துள்ளாத மனமும் துள்ளும் படஙைகள 

மபால விஜய்ககு அகனத்து அம்சஙைளும் அகமந்த ஒரு 
படமாை இது இருககும் என நம்பிககை ததரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவின் தன்னிகரற்ற நடிகரகளில் ஒருவராக திகழ்ந்து வருப-
வர தனுஷ். ஒவ்வாரு படத்திலும் ஏததனும் ஒன்்்ற ட்ர ்ெய்து தமிழ் 
சினிமா்வ தவ்ற ்ெ்வலிறகு எடுத்து ்ெல்லும் சிெ நடிகரகளில் ஒருவ-

ராக தனுஷ் இருக்கி்றார. இவரது நடிப்பில் க்டசியாக அத்ரங்கி தர படம் ்வளி-
யானது.

இத்ன ்தாடரந்து தனுஷ் மா்றன், வாத்தி, ராடெென் இயக்குனர ராம்குமார 
இயக்கத்தில் ஒரு படம், தி கிதர தமன், ்ெல்வராகவன் இயக்கத்தில் நாதன 
வருதவன், ்வறறிமா்றனுடன் ஒரு படம், ென் பிக்ெரஸ் தயாரிப்பில் திருச்சிற-
்றம்பெம், ஆயிரத்தில் ஒருவன் 2, தெகர கம்முொ இயக்கத்தில் ஒரு படம், 

வாத்தி என்று ஒரு தனி லிஸ்தட ்வத்துள்ார தனுஷ்.
மா்றன் படத்்த ெத்யத�ாதி பிலிம்ஸ் தயாரித்துள்னர. காரத்திக் 

நதரன் இந்த படத்தி்ன இயக்கியுள்ார, ஜீ.வி.பிரகாஷ் குமார இ்ெய-
்மத்துள்ார. 

இந்த படத்தில் ஹீதராயினாக மா்விகா தமாஹனன் நடித்துள்ார. 
இந்த படத்தில் ஸ்ம்ருதி ்வங்கட, ெமுத்திரக்கனி, மதஹந்திரன் உளளிட-
தடார முக்கிய தவடங்களில் நடித்துள்னர.

  இந்த படம் வி்ரவில் தநரடியாக ஹாடஸ்டார த்த்தில் ்வளியாகவுள-
்து. இந்த படத்தின் தமாஷன் தபாஸ்டர ெமீபத்தில் ்வளியாகி ரசிகரகளிடம் 
நல்ெ வரதவற்ப ் பறறிருந்தது. இந்த படத்தின் முதல் பாடொன ் பால்ொத 
உெகம் பாடல் வீடிதயா தறதபாது ்வளியிடப்படடுள்து. தனுஷ் மறறும் 
அறிவு இ்ைந்து பாடியுள் இந்த பாடல் ரசிகரகளிடம் நல்ெ வரதவற்ப 
்பறறு வருகி்றது.

பக்காவகான 
குடுமப ்தை...!

தளபதி66

இந்திய திகரயுலை ரசி-
ைர்ைளின் பமபவரட்டான சினிமா நட்சத்தி-

ரமான பிரபுமதவா ஆைச்சிறந்த நடன இயககுனர் 
நடிைர் பிளாகபஸ்டர் படஙைகள இயககும் மாஸ் இயக-

குனர் என பன்முைத்தன்கம தைாண்ட ைகலஞராை வலம் வருகி-
றார். ைடந்த தபாஙைல் தவளியீடாை பிரபுமதவா நடிபபில் அதிரடி 
ஆக்ஷன் திகரபபடமாை தவளிவந்து ரசிைர்ைள் மத்தியில் நல்ல வர-
மவற்கப தபற்றது.

அடுத்ததாை இயககுனர் டான் சாண்டி இயகைத்தில் தரஜினா 
தைஸன்ட்ராவுடன் இகைந்து பளாஷ்மபக படத்தில் பிரபுமதவா 
நடித்து வருகிறார். முன்னதாை குழந்கதைள் தைாண்டாடும் ைலைலப-
பான ஃமபன்டசி திகரபபடமாை பிரபுமதவா நடித்துள்ள கம டியர் 
பூதம் திகரபபடம் ரிலீசுககு தயாராகி வருகிறது.

இதனிகடமய இயககுனர் சந்மதாஷ். பி.தஜயககுமார் இயகைத்தில் 
மாற்றுத்திறனாளியாை மிரட்டலான ைதாபாத்திரத்தில், பிரபுமதவா நடித் -
துள்ள தபாய்கைால் குதிகர & இயககுனர் ஆதிக ரவிச்சந்திரன் இயகைத்-
தில் பல வித்தியாசமான தைட்டபைளில் பிரபுமதவா நடித்துள்ள கசகமைா 
த்ரில்லர் திகரபபடமான பஹீரா ஆகிய திகரபபடஙைளின் படபபிடிபபு 

நிகறவகடந்து இறுதிைட்ட பணிைள் நகடதபற்று வருகின்றன.
இந்த வரிகசயில் பிரபுமதவா அடுத்து நடிககும் திகரபபடத்தின் மிரட்ட-

லான கடட்டில் மற்றும் மமாஷன் மபாஸ்டர் தற்மபாது தவளியானது. மரகளா 
என தபயரிடபபட்டுள்ள இந்தப படத்கத இயககுனர் அன்பு எழுதி இயககுகி-
றார். ஜிபரான் இகச அகமககிறார். 

பிரபுதேவாவின் மிரட்டலான ட்டடடில் 

மற்றும் தமாஷன் த�ாஸ்டர் வவளியானது

இன்ஸ்டாகிரடாமில் 
அசத்தல் சடா்தனைனை
நிகழ்ததிை சடாய் பல்்லவி!

ப்

பபொல்ொத உ்கம் பொடல 

க

நீசசல் உன்யில் மடா்ஸ்ர் ப் நடினக!

பிக் படா்ஸ 
அல்டிமமட் 

நிகழ்சசியில் 
ஓவிைடா!

ரசிகரகளிடம் நல் வரவவற்பு...
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-------------------------------------ஈழத்து இலக்கி -
யப் பூங்ாவில்

வாசம்

வீசிய’’ைல்லிம்” 
உதிர்ந்து ஓராண்டு ்டந்்தது..!

ஈழத் ்தமிழ் இலக்கியத்திற்கு
உரமிடடது ‘’ைல்லிம்” இ்தழ்..
ைா்த இ்தழாய் ைணம்்பரப்பி
ைக்்ளைனதில் ்பதிந்்த சஞ்சிம்...
ஆரராக்கியைான இலக்கிய இருப்ம்ப
ஸ்திரப்்படுத்தியது திங்ள ர்தாறும்...
நாற்்பத்திரயழு ஆண்மடக் ்டந்்தது
நல்லர்தார் சா்தமன என்பர்..!

அயரா உமழப்ர்ப மூல்தனமைன
அடுத்்த ்தமலமுமைக்கும் மசால்லி
நமடமுமையால் விளக்கிய அருமை
ஆசிரியர் மடாமினிக் ஜீவா அனறு
அ்மவ ம்தாண்ணூற்றி நானகில்... ..
இயற்ம்ரயாடு இரண்டைக்  ்லந்்தார்...!

மூத்்த எழுத்்தாளர் - இடதுசாரி இயக்்ப் ்பணியாளர்..
47 ஆண்டு்ளுக்கு ரைலா் ‘ைல்லிம்” சஞ்சிம்மய 
மவளியிடட சா்தமனயாளர்...

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி..!

இலஙனகை சின்மயா மி்சன தனலவர் என்ற 
ரீதியில் ்மனலயகைத்தில் உள்ள ரம்-
ப�ானையில் ஸ்ரீ ஹனு்மான ககைாவில் 

கைட்டும் ப்சயற�ாட்னை முனபைடுத்து, தமிழ்ாட்-
டின ்மகைா�லிபுரத்தில் நிர்்மாணிககைப�ட்ை 18 அடி 
உயர்மாை ஹனு்மான சினலனய இலங-
னகைககு பகைாண்டு வந்து பிரதிஷனை 
ப்சயவதில் அ்ளப�ரிய �ணியாறறிய 
பத. ஈஸவரன அ்மரராகி 4வது ஆண்டில் 
அவரது ்மறறுப்மாரு ப�ரு முயறசியில் 
இனறு குருணாகைல் ரம்�ைபகைால்லவில் 
உள்ள கைற�ான்றயில் 60-அடி உயரத்-
தில் எழுந்தருளியிருககும் இலஙனகையி-
கலகய உயர்மாை தியாைநினல புத்தர் 
சினல அருகில் அனைாரது நினைவாகை 
க்றறு (29.01.2022) ப�ௌத்த குரு-
்மார்கைளுககு தாைம் வழஙகும் நிகைழவு 
்னைப�ற்றது. 

கதசிய இை ஒறறுன்மககு முன-
னினறு �ாடு�ட்டுவரும் ்ச்மயத் தனல-
வர்கைளில் ஒருவரும் அ்மரபுரபீைத்னதச் 
க்சர்ந்த ்மகைா ்ாயககைரு்மாை அதி ்சங-
னகைககுரிய பீைாதி�தி எபகைாைமுல்கல 
அ்மரக்மாலி கதரரின ஆசிர்வாதத்துைன 
்னைப�ற்ற நிகைழவில் அ்மரர் ஈஸவர-
னின ்சககைாதரர்கைள, குடும்� உறுபபிைர்-
கைள, உ்றவிைர்கைள, ்ண்�ர்கைள எனறு 
�லர் கைலந்துபகைாண்ைைர். அ்மரர் ஈஸவ-
ரன எவ்வித இை கவறு�ாடுமினறி ்ச்மய 
்சமூகை �ணிகைன்ள ஆறறியனதயிட்டு 
ப�ௌத்த ்மககைள அனைாருககு வழங-
கிய ்மாப�ரும் பகைௌரவ்மாகை இதனை 
பகைாள்ள கவண்டும். குகராதம் பவனறு 
ஆபகைானிஸதானில் வாழும் கைடும் 
க�ாககு �யஙகைரவாத இயககைம் 2500 
ஆண்டுகைள �ழன்மவாயந்த �ாமியான 
புத்தர் சினலகைன்ள 2001இல் குண்டு 
னவத்து தகைர்த்த நிகைழவிைால் உலபகைங-
கும் வாழும் ப�ௌத்த, இந்து, கிறிஸதவ, 
முஸலிம்கைள ்மைகவதனை அனைந்தி-
ருந்த தருணத்தில், குகராதம் பவனறு 
அனபில் உருவாை குருணாகைல் ரம்-
ப�ாைகைல்லயில் ்ச்மாதி புத்தர் சினலனய 
நிர்்மாணித்த அ்மரர் ஈஸவரன தமிழ்ாட்டில் திரு-
ப்ல்கவலிககு அருகில் இருந்த சிறிய கிரா்மம் 

ஒனறில் 1942-ஆம் ஆண்டு ஆகைஸட் 12-ஆம் 
திகைதி பி்றந்தார். 

பகைாழும்பு  ப்சன.ப�ைடிகட் கைல்லூரியில் 
தைது ஆரம்� கைல்வினய பூர்த்தி ப்சயத அவர் தமி-
ழகைம் ப்சனறு தைது உயர் கைல்வினய பதாைர்ந்-
தார். அஙகு அவருககு  தமிழ ்மறறும் ஆஙகில 
க�ராசியர்கைளுைனும் இலககியவாதிகைளுைனும் 
ஏற�ட்ை பதாைர்பு எதிர்கைாலத்தில் சி்றந்த க�ச்்சா-
்ளராகைவும், ஆற்றல்மிககை எழுத்தா்ளராகைவும் வ்ளர 
ப�ரிதும் உதவியது. 

உயர் கைல்வினய பூர்த்தி ப்சயது பகைாழும்புககு 
திரும்பிய அவர் தைது தந்னதயாரின ஆகலா்ச-
னையின க�ரில் 1963ம் ஆண்டு ஈஸவரன 
பிரதர்ஸ என்ற நிறுவைத்னத கதயினல ்மறறும் 
வா்சனைத் திரவியஙகைன்ள ஏறறு்மதி ப்சயயும் 
க்ாககைத்துன ஆரம்பித்தார். முதலில் 
300 கதயினலப ப�ட்டி-
கைன்ள க்சா்மாலியா-

வுககு ஏறறு்மதி ப்சயத ஈஸவரன பிரதர்ஸ நிறு-
வைம் தறக�ாது கதயினல ஏறறு்மதி துன்றயில் 
இலஙனகையில் ஒரு �ாரிய இைத்னத நினலநிறுத்-
தியுள்ளது.

இலஙனகையில் ஏறறு்மதி துன்றயில் அதி ் வீை 

வ்சதிகைளுைன கதயினல ப�ாதிகைன்ள தயாரிககும் 
மூன்றாவது ப�ரிய நிறுவை்மாகை ஈஸவரன பிர-

தர்ஸ இனறு வ்ளர்ந்துள்ளது. 
தைது ஏறறு்மதிககைாை முத-
லாவது ஜைாதி�தி விருதினை 
1981-ஆம் ஆண்டு முனைால் 
ஜைாதி�தி கஜ.ஆர்.ஜயவர்தை-
விைமிருந்து ப�றறுகபகைாண்-
ைார். இனறு சு்மார் 500 க�ர் 
வனர �ணியாறறும் வர்த்தகை 
நிறுவை்மாகை ்மாறியுள்ள ஈஸ-
வரன பரதர்ஸ 60இறகு க்மற-
�ட்ை ்ாடுகைளுைன தன ஏறறு-
்மதி வர்த்தகைத்னத விஸதரித்து 
வர்த்தகை ்ைவடிகனகைகைளில் ஈடு-
�ட்டு வருகின்றது.

ஈஸவரன பதாைர்ந்து 
T-பிரினட் என்ற கைம்�னினயயும் 
�ாகிஸதான ஆசிய உணவுக 

னகைத்பதாழில் நிறுவைத்துைன இனணந்து க்ம 
ப�யார் கைம்�னினயயும் 1997இல் ஆரம்பித்-
தார். இக கைம்�னி இலஙனகையில் முதல் முதலாகை 
�பபில் கைம் தயாரிப�தில் ஈடு�ட்ைகதாடு இலங-
னகையின கதசிய வர்த்தகை ்சம்க்ம்ளைம் வழஙகிய 
கதசிய சி்றபபு வணிகை விருதினையும் 2008ம் 
ஆண்டு ப�றறுக பகைாண்ைது.

அத்துைன அனைார் இந்தியாவின ‘நீல்கை்மல்’ 
த்ள�ாை தயாரிபபு நிறுவைத்துைன இனணந்து 
இலஙனகையில் த்ள�ாை நிறுவைத்துைன ஒனறி-
னணந்து இலஙனகையில் த்ள�ாை ப�ாருட்கைன்ள 
தயாரிககும் நிறுவைத்னதயும் ஸதாபித்தார்.

இந்தியாவின NR நிறுவைத்துைன இனணந்து 
அகைர்�த்தி தயாரிபபு ்மறறும் ஏறறு்மதி நிறுவை-

ப்மானன்றயும் இவர் ஆரம்பித்தார். இலஙனகை-
யின வைககு கிழககில் இைம் ப�ற்ற யுத்தத்திைால் 
�ாதிககைப�ட்ை ்மறறும் விதனவகை்ளாககைப�ட்ை 
ஆயிரககைணககைாை ப�ண்கை்ள இந்த ப்சயற�ாட்-
டின மூலம் �யைனைந்து வருகின்றைர்.

ஈஸவரன 2009/2010 இல் இலஙனகை 
கதசிய வர்த்தகை ்சன�யின தனலவராகை பதரிவு 
ப்சயயப�ட்ைார். சிறிய விவ்சாயிகைளுககு ்ல்ல 
வினலகைன்ளப ப�்றவும், வினலகைன்ள ஸதிர-
்மாகை னவத்திருககும் வனகையிலாை ஒப�ந்தங-
கைன்ள அவர்கைள ஏறறு்மதியா்ளர்கைளுைன ப்சயது 
பகைாள்ள உதவும் வனகையில் கிரா்மபபு்ற வர்த்தகை 

்சன�கைன்ள உருவாககுவதில் அவர் முனகைாடி-
யாகை இருந்தார். ஆயுர்கவத ்மருந்து வனகைகைள 
்ாட்டின கிரா்மப �குதிகைளில் வர்த்தகை வாயபபுகை-
ன்ளப; ப�றும் ப்சயற�ாடுகைன்ள ஊககுவிப�தி-
லும் அவர் முனனினறு உனழத்தார்.

கைல்விப �ணி 
தந்னதயார் அ்மரர் கத்ச�ந்து வி.டி.வி.பதய-
வ்ாயகைம் பிளன்ள பதாழிலின அவசியம் 

கைாரண்மாகை தைது கைல்வியில் அதிகை 
கைவைம் ப்சலுத்த முடியா்மல் 

க�ாைன்மயிைால் 

அகத க�ான்ற ப�ாரு்ளாதார ்சவால்கைளுககு ்மத்-
தியில் வறுன்ம கைாரண்மாகை கைல்வினய னகைவிை 
கவண்டிய நிர்ப�ந்தத்தில் உள்ள ்மாணவர்கை-
ளுககு அவர்கை்ளது கைல்வினயத் பதாைர புலன்மப-
�ரிசில்கைள வழஙகைப�ை கவண்டும் என�தில் 
ஈஸவரன உறுதியாகை இருந்தார். இதறகைாகை அவர் 
வி.டி.வி. நிதியத்னத நிறுவிைார். பகைாழும்ன�ச் 

சுறறியுள்ள இைஙகைளில் வசிககும் சு்மார் 300 
்மாணவர்கைளின கைல்வித் கதனவகைன்ள ்மட்டு-
்மனறி அவர்கை்ளது �ாை்சானல சீருனை, �ாைப-
புத்தகைஙகைள, க்மலதிகை வகுபபு ஆகியவறறுககு 
வி.டி.வி. நிதியம்; அனு்சரனண வழஙகி வருகின-
்றது. தறக�ாது �ல்கைனலககைழகைஙகைளில் கைல்வி 
�யிலும் சு்மார் 10 ்மாணவர்கைளுககு புலன்மப�-
ரிசில் வழஙகும் ப்சயல்திட்ைத்தினூைாகை னவத்திய 
பீை ்மாணர்கைளுககு ரூ�ா. 10 000.00 வீதமும் 
்மற்ற ்மாணவர்கைளுககு ்மாதம் ரூ�ா. 5000.00 
உதவித் பதானகையினையும் ்மாதம் வழஙகி வரு-
கின்றது. க்மலும் �துன்ள ்மாவட்ைத்தில் �்சன்ற 
வித்தியாலயத்தில் கைணித, விஞ்ாை �ாைத்திற-
கைாகை இரு ஆசிரியர்கைளுககு ்மாதாந்த பகைாடுப�-
ைவாை ரூ�ா. 40 000.00 வீதம் ரூ�ா. 80 

000.00 நிதியினை வழஙகி வருகின்றது. 
இந்த கைல்விச் க்சனவ இலஙனகையில் ்மட்டு-

்மல்ல பதனனிந்திய கிரா்மபபு்றத்துககும் விஸத-
ரிககைப�ட்ைது. அவரது தந்னதயார் வி.டி.வி.பதய-
வ்ாயகைம் பிளன்ளயின ்ா�கைார்த்த்மாகை 
திருப்ல்கவலி வல்ல்ாடு கிரா்மத்தில் வி.டி.வி. 
உயர்நினலப �ளளினய ஸதாபித்து 400 இறகு 
க்மற�ட்ை ்மாணவர்கைள தறக�ாது கைல்வி கைறறு 
வருகின்றார்கைள. க்மலும்  வல்ல்ாடு கிரா்மத்-
தில் சு்மார் 500 விருந்திைர்கைள அ்மரககூடிய 
இரண்டு த்ளஙகைன்ளக பகைாண்ை திரு்மண ்மண்ை-
�த்னத நிர்்மாணித்து கிரா்ம ்மககைளின ப�ாரு்ளா-
தார சூழநினலனய கைருத்திற பகைாண்டு கைட்டிை �ரா-

்மரிபபு ப்சலவிறகைாகை ்ாப்ளானறுககு ரூ�ா. 
5000.00 ்மட்டுக்ம அறிவிைப�டுகின-

்றது. அத்துைன  வல்ல்ாடு கிரா்மத்-
தில் உள்ள லக்ஷமி வி்ாயகைர் 

திருக ககைாவினலயும் ஈஸவரன குடும்�த்திைகர 
�ரி�ாலித்து வருகின்றைர். 

 வறிய ்மாணவர்கைளின கைல்வி விையத்தில் வி.டி.
வி. நிதியத்தின ஊைாகை ஈஸவரன  வழஙகிய �ங-
கைளிபன� அஙகீகைரிககும் வனகையில் இலஙனகை 
அர்சாஙகைம் அவனர �துன்ளயில் உள்ள ஊவா 
பவல்லஸ்ஸ �ல்னலககைழகைத்தின க�ரனவ உறுப-

பிைர்கைளில் ஒருவராகை நியமித்தது. ஜைாதி�தி 
ன்மத்திரி�ால சிறிக்சை ்மறறும் பிரத்மல் ரணில் 
விககிர்மசிஙகை ்ல்லாட்சியினக�ாது 2017 ஆம் 
ஆண்டு ்மார்ச் ்மாதம்  ஈஸவரன கத்ச �ந்து 
விருது வழஙகி பகைௌரவிககைப�ட்ைார். ஆபகைா -
னிஸதானில் க்சத்மாககைப�ட்ை  �ாமியான 
புத்தர் சினலனய அடிப�னையாகைக பகைாண்ை 
இந்த புத்தர் சினல இை ஒறறுன்மனயயும் 
�ல்கவறு ்மதஙகைள ்மறறும் கைலா்சாரஙகை -
ளுககு இனையிலாை ஒத்துனழபபு ்மறறும் 
்ச்மாதாைம் ஆகியவறன்ற குறிபபிடுவதாகை 
உள்ளது. அனைாரது  ்ச்மய ்சமூகை �ணிகைன்ள 
்னகு அறிந்த ்சஙனகைககுரிய அஸகிரிய, அ்ம -
ரபுர பீைாதி�திகைள ்மறறும் ரா்மாணிய நிககைாய 
்மகைா்ாயககை கதரர்கைள ஒனறினணந்து “கத்ச -
்மானய” என்ற அதிஉயர் விருனத அவருககு 
தமிழ்ாடு ப்சனனையில் வழஙகி பகைௌரவித் -
தன்ம ்மைம்பகைாள்ளத் தககைதாகும். 

ப்மாரிஷியஸ குடியரசின முனைாள பகைௌர -
வத்தூதுவராகை க்சனவயாறறிய அவர், ஸ்ரீ 
வரதராஜ வி்ாயகைர் ஆலயத்தின தர்்மகைர்த்தா -
வாகைவும், கைம்�ன கைழகைத்தின முனைாள தனல -
வராகைவும், �ல்கவறு ்மனித க்யம் அன்மப -
பின தர்்மகைர்த்தாவாகைவும் �ணியாறறியவர். 

அவரது ்மறறுப்மாரு ப்சயல்திட்ை்மாை 
அவி்சாவன்ள ்சத்ய ்சாயி ்சர்வகத்ச ்மத்திய 
நினலயத்தினை நிர்்மாணிககும் ப்சயல்திட்ைத் -
தினை அவரது ்சககைாதர்கைள பத. வீர�ாகு வும் 
அவரது புதல்வர் ஈஸவரன கைகணஷ உம் தீவி -
ர்மாகை ஈடு�ட்டு வருகின்றைர்.

வர்த்தகை, ்சமூகை, கைனல இலககிய ்மறறும் 
ஆனமீகைப �ணிகைளில் தைது வாழ்ாளில்  
ப�ரும் �குதினய ப்சலவிட்ை ஈஸவரன கைைந்த 
2018 ஆம் ஆண்டு ஜைவரி 6ஆம் திகைதி சிங -
கைபபூரில் இன்றவைடி க்சர்ந்தார். 

ரம்ப�ானை ஆஞ்சகையர் ஆலய நிர்்மாணப 
�ணிகைள பதாைஙகிய கைாலம் முதல் கும்�ா -
பிகேகைம் வனரயும், ரம்ப�ாைகைல்ல நிர்்மா -
ைப�ணிகைள ஆரம்�ம் முதல் தி்றபபு விழா 
வனரயும் அவரது �ணிகைளுககு �ககை�ல்மாகை 
இருந்தவன என்ற வனகையிலும் 1968கைளில் 
்ான வீரககை்சரியில் �ணியாறறிய கைாலத் -
தில் வீரககை்சரி பிரத்ம ஆசிரியர் ககை.வி.எஸ.
வாஸ ஐயா வீட்டில் கைார்க்மகைம் உைன ஈஸ -
வரனை முதன முதல் ்சந்தித்தனத நினை -
வுகைக்ளாடு பினைர் 1980கைளில் அவரது 
ப�ரும் ்ம்பிகனகைககுரிய ஊழியைாகை ஈஸ -
வரன பரதர்சில் �ணியாறறியவன என்ற 
வனகையிலும் அவர் ்மரண்மாை 2008-ம் 
ஆண்டு ஜைவரி 6-ம் திகைதி சிஙகைபபூரில் 
்னைப�ற்ற பவளி்ாட்டுவாழ இந்தியர்கைள 
்மா்ாட்டில் கைலந்து பகைாண்டிருந்த  ்ான 
தகைவல் அறிந்தவுைன அவருககு சிஙகைபபூ-
ரிகலகய அஞ்சலி ப்சலுத்தும் �ாககியம் 
சித்தித்தது இன்றவனின அரு்ளா-
கும்.

கைைைானவ தனலன்மயகை்மாகை பகைாண்டு ப்சயல்�டும் விழித்பதழு ப�ண்கண என்ற அன்மப�ாைது பகைாழும்பு 
்மா்கைர ்சன� உறுபபிைர் ப்சல்வி.கைாயத்திரி விககிர்மசிஙகைவின ்சமூகை ்மறறும் ஆனமீகை �ணிகைன்ள �ாராட்டியு -
ம் பகைாகராைா கைாலத்தில் அவரது அர்ப�ணிபபுமிககை �ணி கைடுன்மயாை உனழபபு என�வறறினை கைருத்தில் 
பகைாண்டும்  அவருககு  விழித்பதழு ப�ண்கண அன்மபபின ஸதா�கைரும் இயககுைரு்மாை ்சசிகைலா ்கரனதிரா  
்சர்வகத்ச ப�ண் ்சாதனையா்ளர் விருதினை வழஙகி பகைௌரவிப�னதயும் �ாராளு்மன்ற உறுபபிைரும் தமிழ மு-
றக�ாககு கூட்ைணி தனலவரு்மாை  ்மகைா கைகண்சன  ்சானறிதழ வழஙகுவனதயும் வீரககை்சரி நிறுவை பிரத்ம 
ப்சயற�ாட்டு அதிகைாரி  ப்சந்தில் ்ாதன நினைவு ககைையம் வழஙகுவனதயும் �ைத்தில் கைாண்கை. 

‘’சஞ்சிகைச் சாதகையாளர்”
ததாழர் ட�ாமினிக் ஜீவா..!
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  முதன்முதலில் சிறுகததத் ததொகுதிககொன (1961) இலஙதக சொகித்திய மண்டல விருதிதனப் (தணணீரும் கணணீரும்)                              
தெற்றவர்..‘மல்லிதகப் ெநதல்’ ெதிப்ெகத்தின் மூலம் ெலரின் நூல்கதை தவளிகதகொணர்நதவர்.. 

 ெல விருதுகதையும் ெொரொட்டுகதையும் தெற்றவர்.  உணர்ச்சிகரப் பெச்சொைர்..
 சிறுகததத் ததொகுதிகள் - ெயணக கட்டுதர நூல் - வொழகதக வரலொறறு நூல் உட்ெ்ட ெல நூல்கதை எழுதி தவளியிட்்டவர்..
 ஈழத்து இலககிய வரலொறறில் அவர் நொமம் நிரநதரமொய் நிதலத்து நிறகும்..!
எமது அஞசலி..!

- வி. ரி. இைஙபகொவன்

சில மனப்பதிவுகள்

 எச்.எச்.விக்கிரமசிங்க  ...?

தந்னத பதயவ்ாயகைம் பிளன்ள பத.ஈஸவரன
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Hot Line - 011 2 429 369 | 011 2 429 368 
Fax - 011 2 429 330 / E-mail - adzsuo@gmail.com

 Chamara -077 727 0067 / Umanga - 077 727 0845

classifi ed@lakehouse.lk

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; tpsk;guq;fis 

gpd;tUk; 

kpd;dQ;rYf;F mDg;gTk

tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; 

njhlh;G nfhs;sTk;

cq;fs; vjph;fhy fdTfis 

g+h;j;jp nra;tjw;fhd rpwe;j 

top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit 

nrYj;Jtjw;fhd 

,yFthd top.

100/-
Kjy; 15 nrhw;fSf;F

&gh

000000377,yq;if tq;fp fzf;fpyf;fk; 

(Nyf;`T]; fpis)

xd;iyd; %ykhfTk; nrYj;jyhk;.

- xt;nthU Nkyjpf 

nrhy;Yf;Fk; 10 &gh 

- Mff;$ba nrhw;fspd; 

vz;zpf;if 65

mD\h - 077 7 278 948
gpAkp - 011 2 429 383

ukzp - 011 2 129 347
fadp - 011 2 429 342

Nghl;Nlh 
FWk; 

tpsk;guk;

De hydrator ,ae;jpuk; 
Fiwe;j tpiyf;F 

kw;Wk; ek;gpf;ifahd 

epWtdj;jpy; 

tpw;gidf;Fz;L. N.C. 
,d;[pdpaupq; (gPtpb) 

vy;bB> gpypae;jy.  info@

ncengineering.lk/www.

ncengineering .lk

011 5 882 077 / 077 2 357 502 

/ 076 66 31 887

We are Hiring
We are looking for dynamic youth who are willing to go the 
extra mile with us ( Skilled or Unskilled) 
“Food, Lodging, other benefi ts with High Salaries*”

- Restaurant Manager
- Accountant 
- Cashier
- Captain
- Waiter / Waitresses

- Kitchen Helper/ Commis 2/ Commis 3
- Barman
- Boatman
- Kayaking and Activity Leaders

* Terms and Conditions apply

Call or forward your CV via WhatsApp on 

076 45 33 726 / 077 57 47 646 / 077 7 435 208
Dutch Trails Sri Lanka | No. 34, Kapungoda, Negombo.

upay; v];Nll; / eph;khz tpN\lj;Jdh;> 

re;ijg;gLj;jy;> Kfhikj;Jtk; kw;Wk;

midj;ijAk; Kfhikg;Lj;Jtjw;fhd

nraw;ghl;lhsh;. 25 tUlq;fSf;F 

Nkyhd mDgtk;.

rpNu\;l Kfhikj;Jt gjtp

vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ.

Ntiy tha;g;Gf;fs;

075 9 999 333

- Main Banks
- Super Markets
- Popular Retail Clothing Shops
- Popular Fast Food Restaurants
- Toyota Lanka
- Hemas Hospital

WATTALA 38P LAND FOR 
DEVELOP & LONg LEAsE

Contact - 077 777 5851

Facing COLOMBO - NEGOMBO MAIN ROAD

Just few meters to :- 

Breed.....Dogue De Bordeaux
(FRENCH MASTIFF)

WHELP IMPORTED PUPPIES

FOR FURTHER INQUIRIES PLEASE CONTACT

0727 34 90 00
Dushan Corea

AVAILABLE
Females  /  Males

INTERNATIONAL DOG 
SHOW CHAMPION 

BLOOD LINE

Nugegoda 
Mirihana

@



21தினகரன் வாரமஞ்சரி Thinakaran vaaramanjarysunday january 30, 20222022 ஜனவரி 30 ஞாயிற்றுக்கிழமை

gl;lg;gbg;G epfo;r;rpapy; cs;Eiotjw;fhd jifikfs;

•  mNgl;rfu; Gfo;ngw;w gy;fiyf;fofk; xd;wpd; gl;ljhupahf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gNjhL Xu; Mz;L mDgtj;Jld; mur ghlrhiy/ epWtg;gl;l 
fy;tp epWtdk;/ muR my;yJ jdpahu; Jiwapd; Gfo;ngw;w fy;tp epWtdk; 

xd;wpy; Mrpupau; gzpahsuhf gzp Gupe;jtu;fSf;F ,e;jg; gl;lg;gbg;G 

epfo;r;rpapy; Kd;Dupik mspf;fg;gLk;. 

•  ,e;jg; gl;lg;gbg;G epfo;r;rp ghl Ntiy> xg;gil kw;Wk; fw;gpj;jy; gapw;rpia 

nfhz;bUg;gNjhL ,J SLQF msT 8 ,w;F ,izahdjhFk;.

• fw;gpj;jy; Clfk; : rpq;fsk;/ Mq;fpyk;/ jkpo;

•  epfo;r;rp tpguq;fs; kw;Wk; Vida njhlu;Gila tpguq;fSf;F www.pgihs.
ac.lk vd;w ,izajsj;jpw;F gpuNtrpf;fTk;.

•  vt;thW tpz;zg;gpg;gJ : www.pgihs.ac.lk/applications vd;w ,izajs 

Kftupf;F gpuNtrpj;J xd;iydpy; tpz;zg;gpf;fTk;.

• tpz;zg;gf; fl;lzk; : &gh 1000.00

• ,Wjpj; jpfjp : 2022 ngg;utup 28

• tprhuizf;F  : info@pgihs.ac.lk - +94 812 388 957/ +94 812 068 363

Fwpg;G: tpz;zg;gq;fspd; vz;zpf;if Fiwthf ,Ue;jhy; epfo;r;rpfis 

toq;fhky; ,Ug;gjw;F PGIHS cupik ngw;Ws;sJ. rpy epfo;r;rpfs; jifik 

guPl;ir kw;Wk;/ my;yJ Neu;Kfg;guPl;iria nfhz;bUf;fyhk;. 

fk;gdpj; Njhl;lq;fisg; Gduikj;jy; Njapiy kw;Wk; ,wg;gh; 

Njhl;lk; rhh;e;j gaph;r;nra;if kw;Wk; ifj;njhopw;rhiyfis 

etPdkag;gLj;jy; kw;Wk; Njapiy kw;Wk; ,wg;gh; Vw;Wkjp 

Cf;Ftpg;G ,uh[hq;f mikr;R

Njapiyr; rpW gw;W epyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhurig

tpiykDf; Nfhuy;
E.R.P.fzdp nkd;nghUs; nray;ghl;L Kiwikj; 

njhFjpnahd;iw epWTjy;
Njapiyr; rpW gw;W epyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; eilKiwg;gLj;jg;gLk; 

Nritfs; kw;Wk; khdpaq;fis ,iza top Kiwik %yk; Jhpjkhf Efh;Nthh; 

ngw;Wf; nfhs;tjw;F trjpahf toq;Fk; Njapiyr; rpW gw;W epyq;fs; mgptpUj;jp 

mjpfhu rigapd; cs;sf epUthf xOq;F nraw;ghLfSf;F fzdp tiyaikg;Gj; 

njhFjpnahd;iw epWTtjw;fhf fzdp nkd;nghUisj; jahhpj;J fz;fhzpj;J guhkhpj;J 

nray;gLj;Jk; epWtdq;fsplkpUe;J tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

,jw;fhd epge;jidfSld; $ba tpguq;fs; mlq;fpa tpiykDg;gbtq;fis gpd;tUk; 

Kfthpapd; epjpg;gphptpy; thu Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; fhrhshplk; 

kPsspf;fg;glhj gbtf;fl;lzk; &gh 10>000/- Ir; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj;jpdkhd 2022.02.28 ,w;F Kd;dh; gjpTj; 

jghypy; my;yJ Neubahfg; gpd;tUk; KfthpapYs;s gpujhd mYtyf Nritg;gphptpy;  

itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; mtw;iwr; Nrh;f;fyhk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; 

ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~fzdp nray; ghl;L nkd;nghUs; njhFjpnahd;iw 

epWTjy;| vdf; Fwpg;gply; Ntz;Lk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

Njapiyr; rpW gw;W epyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rig>

,y. 70> ghuhSkd;w tPjp>

ngstj;ij> gj;juKy;y.

ngWif mwptpj;jy;
ngUe;Njhl;l mikr;R

 

226-xxxx நிசான் எட்வஸ் 
அகன்்ற முகம் 12' 
முதலாம் உரிமையாள-
ர்,  வ்வௌ்மள இரும்பு 
வ�ாடி. Open 4616 CC 
மைல் ஸ்பிரிங்வீல் 077 
9894202. 007120

�மை தும்பு உற�த்தி-
யா ளர்கள் (Export) 
இறகு மதம்வ. விமல 
ைனுககள் Whatsapp 
வசய்யுங்கள். 0777-
870899/  077-
0031534 006786

கண்டி - வ�றுைதி-

யாை கடடிடம் 

விற�மைககு 06 

ைாடிகள் (20 ம�ர்ச்) 

கண்டி - குண்டசாமல 

குடியிறுப்பு பிரமதசம். 

1800 ச.அடி பிரதாை 

வீதிககு முகப்�ாக 80 

அடி அகலம் பிரதாை 

வீதிககு சைாநதரைாக 

தமர அடங்கலாக 06 

கமடகள்,  மைல்ைாடி 07 

கமடகள் 02 வ்வவம்வ-

்றாை ைண்ட�ங்கள் நி-

லககீழ் ைாடிகள் உண்டு. 

02 வ்வவம்வ்றாை 

ைண்ட�ங்கள் களஞ்சி-

யத்துடன் குடியிறுப்பு 

அம்ற பிரமதசங்கள் 

ைாதாநத ்வருைாைம் 

04 இலடசம். (்வங்கிக 

கடனுடன்) Rs1200 
மில்லியன் சகல ்வச-

திகளுடன் தரகர்கள் 

ம்வண்டாம். 0777 

438169,  0777 

282147. 001222

வதஹி்வமள 162-B காலி 

வீதிககு முகப்�ாக கண்டி  

வ�ாப்பிறகு அடு-

த்துள்ள மே�ன்ஸ் 

டரஸ்ட ்வங்கிககு எதிர்த் 

திமசயில். 0777 

307251,  077 

3048686. 006693

1000 சதுர அடி கள-
ஞ்சிய இட்வசதி கள-
ஞ்சியத்திறகு உகநதது. 
இல. 17/ 1,  SD வ�-
ர்ைான்மடா  ைா்வத்மத,  
வகாழும்பு-15. 006609

1. பு்றகமகாடமட  ஆடடு-
ப்�டடித் வதருவில் 03 
கமடகள் உண்டு. a) 
ஒவவ்வான் றும் 600 
சதுர அடி வகாண்ட 
02 கமடகள். b) 1000 
சதுர அடி 01 கமட 
குமராசரி,  �ார்ைசி,  
வைாத்த எண்வணெய்,  
ம�ாககு்வரத்து மசம்வ. 
களஞ்சியம் ம�ான்்ற 
்வறறிறகு உகநதது. 2. 
உம் பிச்சி பிமளஸில் 
ஆடடுப்�டடித்வதருவில் 
(மைல் ைாடி) முகப்�ாக 
ஆடடுப்�டடித் வதருவில் 
வீடு ்வாடமகககு 
அல்லது குத்தமகககு 
3. கிடடத்தடட 3000 
சதுர அடி,  வ�ாலிஸ் 
நிமலய த்திறகு எதிரில் 
ஆ ட வ � ட டி த் வ த ரு வி -
ல் கார் நிறுத்துமிட 
்வசதி உண்டு. ைணெல்,  
வசங்கல,  கிரமைட 
களஞ்சியப்�டுத்து்வத -
றகு ம்  � யன்�டுத்தலா-
ம்.  வதா டர்பு - புஷ�ரா-
ஜா/  0768221259 
அல்லது  அப்ரின் - 
0774747967 அத்து-
டன்  உ ங்களது வ�யர் 
ை றறும் வதாடர்பு வி�ர-
ங்கமள அனுப்பி ம்வ-
யுங்கள். 006604

முன்ைனி கம்�னிககு 
சநமதப்�டுத்தல் அதிகா-
ரிகமள மசர்த்துகவகா-
ள்கி்றது. வகாழும்பு பு-
்றேகர் - 45 ்வயதிறகுக 
கீழ் சம்�ளம் கமி�ன்,  
ம�ாைஸ்,  வைடிகக  ல்,  
வதா.ம�சி,  ்வாகைங்கள் 
உள்ளடககம். இரு�ாளா-
ரும் விண்ணெப்பிககலா-
ம். இன் ்ஹவுஸ் ைார்க-
டிங் 0776300429,  
0 7 7 3 9 2 8 2 4 6
 003372

Audit Trainee Secre-
tary Trainee with A/ 
L Commerce ap-
ply agape account-
ing services 89-1/ 
2 Bank Shall Street,  
Colombo-11. e-mail 
- a g a p e a c c s e r v i c e s @ 
g m a i l . c o m  whatsapp 
- 07 55 03 09 54  T el-
ephone - 0777239397
 005041

கம்�்ஹா டயர் ம்வமலககு 
�யிறசிவ�ற்ற/  வ�்றாத 
சிங்களம் ம�சக கூடிய 
18 ்வயதிறகு மைற�-
டட இமளஞர் மதம்வ. 
0777 717539,  076-
0685625. 007067

்வத்தமளயில் அ மைநதி-
ருககும் ஏறறுைதி தர-
த்தில் துணி உற�த்தி 
வசய்யப்�டும் கம்�னி-
ககு து்வாய் ைறறும் 
வ�டஷீட மதப்�தறகு 
அனு�்வமுள்ள மதயல் 
இயநதிர இயககுேர்கள் 
(Machine Operators),  
�யிறசி வ�றிவிரும்பு-
ம் மதயல் இயநதிர 
இயககுேர் (machine 
Trinee Operators) 
மதம்வ. (Sub Con-
tract வகாடுககப்�ட 
ைாடடாது). மதப்�தறகு 
அனு�்வமுள்ள மதயல் 
இயநதிர இயககுே-
ர்களுககு ஒரு ோள் 
சம்�ளம் ரூ. 1500/ 
- �யிறசி வ�றிவிரும்பு-
ம் மதயல் இயநதிர 
இ ய க கு ே ர் க ளு க கு 
ஒரு ோள் சம்�ளம் ரூ. 
1200/ - தங்குமிட ்வசதி 
இல்வசம் . கும்றநத 
விமலககு மூன்று 
மேர ஆகாரம் ்வழ-
ங்கப்�டும். (ைாதாநத 
சம்�ளம்). இல. 18,  
வ்வௌிஅமுை வீதி,  
ம்ஹகித்த,  ்வத்தமள. 
வதா.ம�. இல. 077-
7800682. 007096

வ ்வ ள் ள ்வ த் ம த யி ல் 
அமைநதுள்ள கடடட 
நிர்ைாணெம் ஒன்றி்றகு 
மடல் �ாஸ்,  Water  
proofing �ாஸ்,  வதா-
ழிலாளர்க ள் மதம்வ. 
077 32 2516 0 .
 006698

கண்டியில் அமைநதுள்ள 
வீவடான்றிறகு தங்கி 
ம்வமல வசய்யக கூடி-
ய்வராக �ணிப்வ�ண் 
ஒரு்வர் மதம்வ. சிங்க-
ளம் ம�சக கூடிய்வராக 
இருத்தல் அ்வசியைா-
ைது ைறறும் ்வயவத-
ல்மல 50 ககு கும்ற-
்வாை்வராக இருத்தல் 
ம்வண்டும். மைலதிக தக-
்வல்களுககு வதாடர்பு 
வகாள்ளவும். 077 
1052123. 006459

சமையல் ம்வமல ைறறும் 
வீடமட சுத்திகரிப்�த-
றகாக வ�ண் ஊழியர் 
ஜா-எல ேகரில் வீடடி-
றகு மதம்வ. வீடடில் 
தங்கி ம்வமல வசய்்வ-
தறகு அல்லது காமல 
- ைாமல ்வருமக தரககூ-
டிய ஒரு்வர் உடைடியாக 
கீழ்ககாணும் இலகக-
ங்கமள அமழயுங்கள் - 
011-2236745,  077-
6607226 007069

வீடடில் த ங்கி வ�ண் 
மோயாளி ஒரு்வமர 
க்வனித்துகவகாள்ள 
க ண் க ா ணி ப் � ா ள ர் 
மதம்வ. ்வயது 40 - 
55 இறகு இமடப்�டட-
்வர் சம்�ளம். ம�சித் 
தீர்ககலாம். கிராை 
மச்வகர் சான்றிதழ் மத-
.அ.அடமட,  வகாவிட 
அடமட வகாண்டு்வருத-
ல் ம்வண்டும். வதாடர்பு 
- 0760402812,  
0 7 7 0 0 9 1 0 0 0 ,  
0 1 1 2 7 0 0 2 7 0
 006770

வகாழும்பு பிலியநதல 

2 ம்ஹாடடல்களுககு 

�ார்சல் �ண்ணும்வார்,  

ம்வடடர்ைார்,  சமையல-

ம்ற உதவியாள ர்கள்,  

இடியப்� �ாஸ்ைார்,  

டிலி்வரி மர டர்கள் 

மதம்வ.  த ங்குமிடம் 

உணெவு,   �ாைங்கள்,  

ைரு த்து ்வ ்வசதிகள் 

இல்வசம். 01 12 

6040 60,  071-

4755 696,   072-

3593039. 007234

பிலி யநத மல,  உணெ்வ-

கத்திறகு  வகாத்து�ா-

ஸ் மதம்வ. சம்�ளம் 

ம�சித் தீர்ககலாம். 077-

9318064. 007070

கடடிட நிர்ைாணெத்தி-

றகாக மகயுதவியா-

டகள் ைறறும் மைசன் 

�ாஸ்ைார் மதம்வ. 

மகயுதவியாடகளுககு 

2500/ - தங்குமிட ்வசதி-

கள். 077 5185625.

 007068

எைது விலங்கு �ண்மணெ-

யில் மசம்வககு ஆறு 

ம�ருககு உணெவு தயா-

ரிப்�தறகு ைறறும் 

�ண்மணெ விடயங்க-

ளுககு உத்வக கூடிய 

ஆண்/ வ�ண் மதம்வ. 

�யிர்வசய்மக விடய-

ங்கள் வதரிநத்வராயின் 

மிகவும் வ�ாருத்தைா-

ைது சம்�ளம் ம�சித் 

தீர்ககலாம். �ண்மணெ 

ஊழியர்களும் மதம்வ. 

077 3610968.

 007091

குளியாப்பிடடிய ோரங்ைல 
பிரமதசங்களில் ப்வரா-
ய்லஸ் மகாழிகள் ்வள-
ர்ககும் �ண்மணெககு 
�யிறசி வ�ற்ற �யிறசி 
வ�்றாத ம்வமலயாடக-
ள் மதம்வ. உணெவு,  இரு-
ப்பிடம் வகாடுப்�மதாடு 
ரூ�ா 30, 000/ - ம் 
சம்�ளம் ்வழங்கப்�டும். 
மைலதிக  வி� ரங்களு-
ககு 071 3645745.
 006540

ஆயுர்ம்வதத் திமணெகக-
ளத்தில் �திவு வசய்யப் 
வ�றறுள்ள SPA நி-
று ்வ ை வ ை ான் றி ற கு 
�யிற்றப்�டட/  �யிற்ற-
ப்�டாத 18- 35 ்வயது 
சிங்கள த்தில் உமரயா-
டககூடிய சி்றநத மதக 
இலடசணெமுள்ள வதர-
பிஸ்டஸ் மதம்வ. திைச் 
சம்�ளம் ரூ�ா 10, 
000/ - உணெவு �ாைங்க-
ள்,  தங்குமிடம் இல்வச-
ம். இரவு அல்லது �கல் 
மச ம்வமயத் மதர்நவத-
டுத்துக வகாள்ளலாம். 
F u llime/ Part time 
மசம்வ வதர பிஸ்டுக-
மள த் வதாடர்பு �டு-
த்து�்வர்களுககு ரூ�ா 
10, 000/ - இறகாை 
மசம்வகக டடணெம் ்வழ-
ங்க ப்�டும். SHAKYA 
HERBAL SPA (PVT) 
Ltd இல. 21,  ைாலம�,  
வகாடடா்வ,  ை்ஹ ரகை,  
நுமகவகாட,  க டு்வல,  
தள்வதுகவகா ட. 070 
4404040. 006987

கண்டி உறச்வப் வ�ாருடக-
ள் நிறு்வைத்திறகு சாரதி-
கள் ைறறும் வதாழிலாள-
ர்கள் மதம்வ. தங்குமிட 
்வசதிகள் ்வழங்கப்�டும். 
071-7860747,  077-
6688425 006612

வகாழும்பில் அ மைநது-
ள்ள எரிவ�ாருள் நிரப்பு 
நிமலயத்திறகு �யிறசி 
வ�ற்ற/  வ�்றாத நிரப்பு-
ைர்கள்  உடன் மதம்வ. 
சகல சான்றிதழ்களுடன் 
்வார ோடகளில் காமல 
10.00 இறகும் 12.00 
இ றகும் இமடயில் 
மே ரில் விசாரிககவும். 
இல. 126,  நீர்வகாழு-
ம்பு வீதி ,  ம�லியவகா-
மட. 006702

சாரதி  உ தவியாளர் 
மதம்வ . சம்�ளம் 30, 
000/ - உணெவு தங்குமிட-
ம் ்வழங்கப்�டும். 077 
4339892. 007125

சுகைமடநது வகாண்டு்வரு-
ம்  மோயாளி ஒரு்வமர 
த ங்கிப் �ராைரிப்�தறகு 
ஆ ண் ஒரு்வர் மதம்வ. 
சம்�ளம் 30, 000/ 
- தயவு வசய்து அமழகக-
வும். 071 4365205.
 006918

சு�ாஷித ைரககறிக 
கமடககு ஊழியர் 
ஒரு்வர் மதம்வ. 
்வயது 18 - 40 இறகு 
இமடயில் சம்�ளம் 
25000/ - உணெவு 
ைறறும் தங்குமிடம் இல-
்வசம். ைா்ஹரகை,  கிரிவு-
ள்ள. 0712 802529,  
077 5762562,  071 
3305062. 006545

வ�ண் உதவியாள ர் 
மதம்வ. 30 -  60 குட�-
டட  மும்வைாழிகளும் 
வதரிநத வ�ாறுப்�ற்ற 
ஒ ரு்வர்  ைத்திய ைாகா-
ணெத்தில் கருமணெயாை 
சமூக மசம்வயாளராை 
முஸ்லிம் ைாதுககு 
உ தவியாளராக தங்கு-
்வ தறகு ்வாழவுககுரிய 
்வ ச திகளுடன் சம்�ளம் 
மேரில் தனித்து்வம் ம�-
ணெப்�டும். வதா. 074 
2161347.  
 007127

077 9975547,  071-
8653778 ேடசத்திர 
தர ம்ஹாடடலுககு 
சிவில் உமடயில் �ா-
துகாப்பு அதிகாரிகள் 
உடைடியாக மசர்த்து-
க வகாள்ளப்�டு்வர். 
உணெவு இல்வசம். 
(12 ைணி மேரம்) ,  
இறகு 1750,  14 50 
வகாழும்பு 0 71-
8653780 அலு்வல-
கம் 071- 3155331/  
070 665 5331/  
070 0989129/ 076 
8171053.  
 007118

2022 இறகாை ்ஹங்வ்வ-
ல்ல வதாழிறசாமல-
ககு மகயுதவியாடகள் 
மசர்த்துக வகாள்ளப்�-
டு்வர். ஆண் ஊழியர் - 
1500/ - வ�ண் ஊழியர் 
- 1100 / - ்வார சம்�ள-
ம். 07 73 077813,  
07222 73 273.
 006436

வகாழும்பு -6 வ்வௌ்ள்வ-
த்மத,  வ�ண்களுககாை 
தள�ாடத்துடன் �ாதுகா-
ப்புட ைாை வதாடர்ைாடி 
இமணெநத குளியல-
ம்றக ள்,  உணெ்வம்ற,  
சமையலம்ற,  சமையல் 
உ�கரணெங்கள் வ்வாசர் 
கு ளிர்சாதைங்கள். 
75/ 1,  W .A. சில்்வா 
ைா்வத்த,  வதா.ம�. 011 
255541 0 ,   075 
509137 9 ,   0777 
452447. 006537

இரண்டு ைாடி வீவடான்று  
விற�மைககு உண்டு. 
23G1/ 4 தா�மர 
ைா்வ த்மத,  ோரம்ஹ-

ன்பிடட வகாழும்பு -05. 
077 5414791,  011 
5104700. 007051

கல்கி மசயில் காலி 
வீ திககு 150/ 200 
மீடடர் தூ ரத்தில் 7  
ம� ர்ச்சர்ஸ் காணி வி-
ற� மைககு காணியில் 
� மழ ய வீடும் உண்டு. 
077  5141889,  
077 8779686, 077 
2111150. 006543

ராஜகிரிய. ஒம�மசகரபுர  
ோ ணொயககார ைா்வ-
த்மதயில் வீவடான்று 
விற�மைககு. தரகர் 
ம்வண்டாம். விசாரமணெ-
கள் 076 9855995.
 007156

16.3 4 காணியுடன் வீடு  
வி ற�மைககு இரத்ை-
லாமையில் அழகிய 
குடியிறுப்புப் பிரமத-
சம் - வதாடர்பு - 076-
0786655,  070-
2778616 003229

265 �ர்ச் (Perch) �ரப்�ள-
வுள்ள 2 துண்டு நிலம் 
(265X2) உடைடி வி-
ற�மைககு உள்ளது. கு-
றிப்பிடட நிலம் ஏ்றாவூர்,  
கிழககு �ல்கமலகக ழ-
கம் ைறறும் �ாசிககுடா 
கடறகமரககும் அருகா-
மையில் அமையப்வ�-
றறுள்ளது. வதாடர்பு 
வகாள்ள ம்வண்டிய இல-
ககம் - 0777530326.
 005802

விஞ்ஞாைம்,  சிங்களம். 
ஆங்கிலம்  கறபிககும் 
51 ்வயது முஸ்லிம் 
அழகாை  ேறகுணெமு-
ள்ள ஆசிரியர் ேற�-
ண்புள்ள ்வாழ்கமக-
த்  துமணெவிமய 
எ திர்�ார்ககி்றார். 070-
3 182158,  057-
2229461. G175394

000000377
*
*

100/-

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; vjph;fhy fdTfis g+h;j;jp 

nra;tjw;fhd rpwe;j top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd 
,yFthd top.

Kjy; 15 nrhw;fSf;F

xd;iyd; %ykhfTk; 
nrYj;jyhk;.

,yq;if tq;fp – 
fzf;fpyf;fk; 

xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10 &gh 

Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65

(Nyf;`T]; fpis)
&gh - 077 7 278 948

    - 011 2 429 383
 - 011 2 129 347
 - 011 2 429 342/343

classified@lakehouse.lk

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; tpsk;guq;fis gpd;tUk; 
kpd;dQ;rYf;F mDg;gTk

tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; njhlh;G nfhs;sTk;

mD\h ukzp

gpAkp fadp

rpW tpsk;gujhuHfspd; ek;gpf;ifahd re;ij

rpW tpsk;guq;fs;

Hotline - 011 2 429 342 / 011 2 429 343
Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380 | E-mail - classifi ed@lakehouse.lk

Nritfs;
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

jpUkz
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ngUe;Njhl;l mikr;R
epWtdj; Njhl;lq;fspd; kWrPuikg;G> Njapiy kw;Wk; ,wg;gh; Njhl;lk; 

rhh;e;j gaph;r;nra;if kw;Wk; njhopw;rhiyfis etPdkag;gLj;Jjy; 
kw;Wk; Njapiy kw;Wk; ,wg;gh; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

2022Mk; tUlj;jpw;fhd mgptpUj;jp NtiyfSf;F ,iaghd 
toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;

gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf ,e;j mjpfhu rigapy; toq;Feuhfg;;   gjpT 

nra;Jnfhs;Sk; nghUl;L mq;fPfhpf;fg;gl;l cw;gj;jpahsh;fs;> toq;Feh;fsplkpUe;J 2022-02-25Mk; jpfjp tiu 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

cUg;gbfs; tpguq;fs;

tUlj;jpDs; 

toq;ff;$ba 

nfhs;ssT

nfhk;Ngh];l; cuk; Njapiyg; gaph;r;nra;iff;Fg; gad;gLj;Jtjw;fhf ,yq;if 

fl;lisfs; epWtdj;jpd; 1635 : 2019 (UDC 628.477.3) jug;gLj;jy; 
,yf;fj;jpw;F mikthfj; jahhpf;fg;gl;l nfhk;Ngh];l; cuk;

nk.njh. 

30>000

%yg;nghUl;fis 

Jz;Lfshf;Fk; ,ae;jpuk;

nfhk;Ngh];l; cw;gj;jpf;fhd %yg;nghUl;fis Jz;Lfshf;Fk; 

,ae;jpuk; - 10 Fjpiu tY> tpidj;jpwd; xU kzpj;jpahyj;jpw;F 

500 - 750 fp.fpuhKf;fpilapy; 

200

ePh; Nkhl;lh; tpRWk; ePh; Kiwikf;fhf ¼, 1, 1 ½, 2 Fjpiu tY nfhs;ssitf; 

nfhz;l kpd;rhuj;jpy; ,aq;Fk; 1 mq;Fy ePh; Nkhl;lh;fs;

2000

NjdP ngl;b> NjdP 

$Lfs;> ];Nld;l; kw;Wk; 

NjdPf;fis fl;Lg;gLj;Jk; 

Jizg;ghfq;fs;

tho;thjhu mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; gadhspfSf;F 

toq;Ftjw;fhf NjdP ngl;b> NjdP $Lfs;> ];Nld;l; kw;Wk; 

NjdPf;fis fl;Lg;gLj;Jk; Jizg;ghfq;fs; cl;gl;l njhFjp 

kw;Wk; nray;Kiwg; gapw;rp

30>000

Nfhopf; FQ;Rfs; tho;thjhu mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; gadhspfSf;F 

toq;Ftjw;F xU khj taJila jLg;g+rp nrYj;jg;gl;l Nfhopf; 

FQ;Rfs;

750>000

tptrha Vw;Wkjp gaph;fs; tho;thjhu mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; gadhspfSf;F 

toq;Ftjw;F tptrha Vw;Wkjp gaph;f; fd;Wfs; (kpsF> ghf;F> 

ntw;wpiy> ntdpyh> rhjpf;fh> Nfhg;gp> fWth> fpuhk;G Nghd;wd.)

600>000

GIS Kiwik 500>000 Njapiyg; gaph;r;nra;ifahsh;fspd; fhzpj; Jz;Lfs; 

njhlh;ghd jfty;fis Kfhikj;Jtk; nra;tjw;fhf GIS 
Kiwiknahd;iw epWTjy;

01

gjpT nra;J nfhs;tjw;Fj; Njitahd tpz;zg;gg; gbtq;fis gpd;tUk; KfthpapYs;s Njapiy rpW 

gw;Wepyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; gpujhd mYtyfj;jpypUe;J thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 

09.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; 2500.00 &ghitr; nrYj;jpg;  ngw;Wf;nfhs;syhk;. xt;nthU 

cUg;gbf;fhfTk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mYtyfj;jpypUe;J ngw;;Wf;nfhs;sg;gLk; 

chpa khjphpg; gbtj;jpy; kl;LNk tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. eph;zapf;fg;gl;l khjphpg; gbtk; ,d;wp tpz;zg;gpf;Fk; 

tpz;zg;gg;gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tprhuiz: Nuh`pj itj;jpauj;d>

 Kfhikahsh; (mgptpUj;jp)

 0117909056 / 0777006617

jiyth;> 

Njapiy rpW gw;Wepy mgptpUj;jp mjpfhu rig> 

,y. 70> ghuhSkd;w tPjp> ngytj;j> 

gj;juKy;y. 

njhiyNgrp ,y. 0117909020/21
njhiyefy;: 0112784925/28

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

gjtp ntw;wplk;
gpujp gzpg;ghsh; gjtp

NkNyAs;s gjtpf;fhf tpz;zg;gq;;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

jifikfs;:  cs;sf Nritapy; 8 tUlq;fis g+h;j;jp 
nra;J ,yq;if kUj;Jt rigapdhy; 
kw;Wk;/ my;yJ nfhOk;G gy;fiyf;fof 
kUj;Jt gl;lg;gpd; gl;l epWtdj;jpdhy; 
mq;;fPfhpf;fg;gl;l tpQ;Qhdkhzp /
kUj;Jt fyhepjp (kUj;Jt epUthfk;) 
gl;lj;ij ngw;Wf; nfhz;l kUj;Jt 
mYtynuhUth;.

taJ:  35 tajpw;F FiwahkYk; 55 ,w;F 
Nkw;glhkYkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

rk;gs msTj;jpl;lk;:  khjhe;jk; 118>800.00-12x3645-162>540.00 
&gh.

  rk;gsj;jpw;F Nkyhf murhq;fj;jpdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;l gbfSk; toq;fg;gLk;. 

Ntiytha;g;G epajpfs;:  epue;jukhdJk; Nrkyhg epjpa 
mbg;gilapYk; mike;jpUf;Fk;. 

murhq;f Nritapy; gjtpfis tfpf;Fk; tpz;zg;gjhhpfs; 
mth;fs; flikahw;Wk; epWtd jiyikf@lhfTk; Neubahf 
gpujpnahd;WlDk; tpz;zg;gq;fis mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

epakdnkhd;iw toq;Ftjw;Fk; toq;fhkypUg;gjw;Fkhd 
chpikia = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; rigahdJ 
nfhz;Ls;sJ. 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtp 
Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

2022.02.09 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s 
Kfthpf;F fpilf;Fk; tifapy; KOikahd RajuT kw;Wk; 
cwtpduy;yhj ,U (2) ghpe;Jiuahsh;fspd; ngah;fSld; 
tp;z;zg;gjhhpfs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis gjpTj;jghypy;   
mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

jiyth;> 

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>

jsgj;gpl;ba> 

ENfnfhl.

gjtp ntw;wplq;fs;

Njrpa ePH toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig

ePH toq;fy; mikr;R

Njrpa ePH toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rigapy; epyTfpd;w gpd;tUk; gjtp 
ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhf tpz;zg;gg;gbtq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

rpNu\;l epuyhsH kw;Wk; rl;l mjpfhhp (xg;ge;jk;) 
Nkw;Fwpj;j gjtpf;F caH CjpaKk; gpw rYiffSk; toq;fg;gLk;. 

tpz;zg;gg;gbtq;fs; mDg;gg;gl Ntz;ba KbTj; jpfjp 2022.02.14 MFk;. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F 2022.01.30 Mk; jpfjpa "Sunday Observer" gj;jphpifia ghHf;fTk;. 

nghJ KfhikahsH

Njrpa ePH toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig

ngUe;Njhl;l mikr;R
,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;

jythf;fiy

tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; 
fhyj;ij ePbj;jy;

Njapiy itd; cw;gj;jpf;fhf MHtj;ij 
ntspg;gLj;Jtjw;fhd Ntz;Ljy;

Nkw;gb jiyg;gpd; fPo; 2022 [dthp 16 Qhapw;Wf;fpoik rpYkpd> 

Sunday Observer kw;Wk; jpdfud; Mfpa gj;jphpiffspd; 

tpsk;guj;Jld; rk;ge;jg;gl;lJ.

mjdbg;gilapy; MHtj;ij ntspg;gLj;jYf;fhd Ntz;Ljy; 

rhHghd fhyk; 2022 ngg;uthp 14k; jpfjp gp.g. 2.00 tiu 

ePbf;fg;gl;Ls;sjhf ,j;jhy; mwptpf;fpNwd;.

(,e;j tplaj;Jld; rk;ge;jg;gl;l Kd;ida tpsk;guj;jpd; Vida 

epge;jidfs; kw;Wk; tpguq;fs; khw;wkpd;wp fhzg;gLk;.)

jiytH>
jpizf;fs ngWiff; FO (rpwpa)

,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;
jythf;fiy.

nfhOk;G -03,y; rikayhsUf;fhd 

ntw;wplk;/ 3 NgUf;F RahjPdkhf 
rikg;gjw;F mDgtKs;s tPl;Lg; 

gzpg;ngz; ,yq;if/,;e;jpa czT 

tiffs; (mDtk; ,y;yhjth;fs; 

miof;f Ntz;lhk;) Ntiyj; 

jsj;jpy; jq;Fjy; Ntz;Lk;.

rk;gsk; &gh 75>000/- Kjy; 

Njrpa milahs ml;il kw;Wk; 

rhd;wpjo;fs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

mioAq;fs;: 077 3872774

nkhwl;Lt gy;fiyf;fofk;
,yq;if

ngWif mwptpj;jy;
cztfj;jpw;fhd Nritia toq;Fjy;

,g; gy;fiyf;fofj;jpd; fPo;f;fhZk; cztfq;fis 2022/2023 
Mz;bw;Fs; elj;jpr; nry;tjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fs; 2022.02.21 gp.g. 2.30 tiu Vw;fg;gLk;.

01. ,yf;fk; 01 cztfk;

02. ,yf;fk; 02 cztfk;

Nkw;gb xt;nthU cztfj;jpw;Fg; NtW Ntwhf kPsspf;fg;gLk; 

&. 5>000/- Nfs;tp itg;G kw;Wk; kPsspf;fg;glhj &. 500/- Nfs;tpf; 
fl;lzj;ij ,g; gy;fiyf;fofj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jp ngw;Wf; 

nfhz;l gw;Wr;rPl;il gy;fiyf;fofj;jpd; eyd;Ghp gphptpw;F 

rkh;g;gpj;J Fwpj;j Nfs;tpfis 2022.01.31 Kjy; 2022.02.18 tiu 

mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Kjyhk; gpujp kw;Wk; ,uz;lhk; 

gpujpnad NtW Ntwhf fbj ciwfspy; nghwpapl;L cs;slf;fp 

mg;gpujpfs; ,uz;ilAk; xNu ciwapy; ,l;L 2022.02.21 gp.g. 

2.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; gjpTj; jghypy; rpNu\;l cjtpg; 

gjpthsh; eyd;Ghp  gphpT> nkhwl;Litg; gy;fiyf;fofk;> 

fl;Lngj;j> nkhwl;Lt ,w;F mDg;gyhk;. my;yJ eyd;Ghp 

gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; jdpg;gl;l Kiwapy; 

tUifje;J cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhf fpilf;Fk; my;yJ 

g+Hj;jpaw;w  Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; cs;spl;L mDg;gg;gLk; ciwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j cztf ,yf;fk; c+k; ,yf;fk; 
01 cztfj;jpd; Nfs;tpg; gj;jpuk; vd;W njspthff; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;. ngWif rigapd; jPHkhdk; ,Wjpj; jpHkhdkhf 

nfhs;sy; Ntz;Lk;. gjpy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;fg;gl khl;lhJ.

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2022.02.21 gp.g. 2.30 tiu Vw;fg;gLtJld; 

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sy; Kbtile;jTld; 

gjpthsh; mYtyfj;jpw;F mUfpy; $l;l kz;lgj;jpy; 

Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fsJ mjpfhuk; mspf;fg;gl;l 

gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

gjpthsh;>

nkhwl;Lit gy;fiyf;fofk;>

fl;Lngj;j> nkhwl;Lit.

2022.01.27
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குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
ளனகனள

தெளிவுரை :  
னளகனளகனள

திவிகேஷ்,

நிஸஙகர்  -  தர்ஷினி 
மாபாகக.

எஸ். திவ்ானி,
தரம் 12, கம்மடுவ தமிழ் மகா வித்தி்ால்ம்,
மாத்தளள
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கப்ர்   ...........................................................

வகுப்பு  ...........................................................

பாடசாளல கப்ர் ...........................................................

பாடசாளல முகவரி ...........................................................

  ...........................................................

..............................         ...........................................

மாணவரின் கப்ர் 

இடமிருந்து வலம்
(01)  குருபக்திக்கு உதாரண புருஷனாக கபாற்றப்படுபவன் 

இவன். மானசீக குருவான துகராணரின் கவண்டுககா-
ளுக்கிணஙக, தனது வலதுளக கடளடவிரளலக் 
அவருக்கு குருதடசளண ா்கக் ககாடுத்த வில்வித்ளத 
வீரன் இவன்.   

(06)  நிலம் கசழிக்க கவண்டுமானால் இது கபாய்த்து விடக் 
கூடாது. ஆனால் அதிகமானால் அனர்த்தகம வந்து 
விடும்.( தளலகீழான கசால்)   

(08)  இது ஒரு விளன்டிச் கசால். 'பார்' என்்ற அர்த்தம் தரு-
கின்்றது. (தளலகீழான கசால்)   

(10) தித்திக்கும் உணவுப் பண்டம்.   
(14)  நமது, எமது, எம்... இவவாக்றல்லாம் கூ்றக்கூடி் 

மறக்றாரு கசால்.   
(16)  மணலும், மணல் சார்ந்த இடமும் இவவாறு கூ்றப்படும்.   
(19)  காடடு மிருகம். இலஙளகயில் மனிதனுக்கும், இம்மிருகத்-

துக்குமான கமாதல் முடிவின்றித் கதாடர்கின்்றது. மக்கள் 
பலி ா்வதும், உளடளமகள் கசதமளடவதும் அடிக்கடி 
இடம்கபறுகின்்றன. (தளலகீழான கசால்)   

(22)  நூல், பருத்தி ஆளட, தளல்ளண கபான்்றவறள்றத் த் ா-
ரிப்பதறகான மூலப்கபாருள். (தளலகீழான கசால்)   

(25)  நரம்பிளச வாத்தி்க் கருவி.   

கமலிருந்து கீழ்   
(01)  பணம் கபாருள் இல்லாத வறி  ்நிளலயில் உள்ளவர் 

இவர். கபாதுப்பாற கசால் இது.   
(02)  குளம் கபான்்ற நன்னீர்நிளலகளில் வளரும் தாவரம். 

கவண்ளமயும், கசந்நி்றமுமாக அழகி  ் மலர்கள் 
பூக்கும் தாவரம்.   

(04)  ப்றக்கும் இனத்ளதச் கசர்ந்த உயிரினம். பூக்களில் 
கதன் குடிக்க வருவதும் இதுதான்.   

(05)  வீதிக்ாரத்தில் கழிவுநீர் வடிந்கதாடும் இடம். 
       (தளலகீழான கசால்)   
(13)  நிம்மதி்ாக உ்றஙக கவண்டுமானால் தளலக்கு 

இதமாக இது கவண்டும்.   
(14)  இது உடககாள்ளத்தக்கது அல்ல. மிக அவதானமாக இருக்க 

கவண்டும். சிறுகுழந்ளதகளுக்கு எடடாத இடத்தில் பாதுகாப்-
பாக ளவக்க கவண்டும். உயிருக் கக ஆபத்தாகி விடும்.   

(19)  கதன்ளன கபான்று மிக உ ர்மாக வளர்கின்்ற மரம். 'கறப-
கதரு' என்று கபாற்றப்படுகின்்ற மரம். (தளலகீழான கசால்)  
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சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வோரமஞ்சரி 
த.ப�.இல.834. 

பகோழும்பு

வகுப்பாசிரி்ர்  கபறக்றார் ளகக்ாப்பம்

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
நல்லாற்றால் நாடி அருளாள்க; பல்லாற்றால்
கதரினும் அஃகத துளண.

தெளிவுரை :  
நல்ல வழியால ஆைாய்ந்து அருளுரையவரகளாக 

விளஙக வவண்டும். ப்லவழிகளால ஆைாய்ந்து கண்ைா-
லும் அருவள வாழ்கரக்ககு துரையாக உளளது.

விளடகள்
இடமிருந்து வலம்   
01. கவந்நீர்  08. உளி  10. காகம் 
15. நளக  17. ஞாலம்  20. கதாடு 
22. கமனி   
கமலிருந்து கீழ்   
01. கவஙகா்ம்  03. நீலம்  05. மாளிளக 
16. கதாளக  19. ஞானி  21. மாடு
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தறகபாளத் சூழ்நிளல காரணமாக குறுக்ககழுத்துப் கபாடடி-
களுக்கான பரிசில்கள் வழஙகப்படாது என்பளத எமது சி்றார்-
களுக்கு அறி்த் தருகின்க்றாம். ஆனாலும் ஆர்வம் ககாண்ட 
சி்றார்களுக்காக குறுக்ககழுத்துப் கபாடடிகள் கதாடர்ந்தும் இடம்-
கபறும்.                                                           (ஆர்)

எழுத வாசிக்கத் கதரிந்த மக்-
களின் எண்ணிக்ளக வீதம் 

கூடி்தாக விளஙகும் நாடுகளில் 
நம் நாடு இலஙளகயும் ஒன்று. 
இதறகு முக்கி் காரணம், இஙகு 
நிலவும் இலவசக் கல்வி முள்ற்ா-
கும்.  நாடடில் அளனத்து மாண-
வர்களும் சமமான கல்விள் 
கறக கவண்டும் எனும் கநாக்கு-
டன் 1931ஆம் ஆண்டு முதல் 
1947ஆம் ஆண்டு வளரயிலான 
சுதந்திரத்திறகு முறபடட காலத்தில், 
இலஙளகயின் முதலாவது கல்வி 
அளமச்சரான  கலாநிதி கிரிஸ்கதாபர் வில்லி்ம் விகேககான் 
கன்னஙகரவினால் இலவசக் கல்வித்திடடம் அமுல்படுத்தப்-
படடது.  சி.டபிள்யூ. டபிள்யூ கன்னஙகர 1884.10.13ஆம் 
திகதி காலி மாவடட அம்பலஙககாட, ரந்கதாம்ப கிராமத்தில் 
பி்றந்தார். ஆரம்பக்கல்விள  ் ரந்கதாம்ப கவஸ்லி உ்ர்தர 
பாடசாளலயிலும், பின்னர் காலி ரிச்மன்ட கல்லூரியிலும் 
கல்விள்த் கதாடர்ந்தார்.  காலி ரிச்மன்ட கல்லூரியில் பணக்-
கார பிள்ளளகள் கறகும் பாடசாளல்ாக காணப்படடதால் 
பல சவாலுக்கு மத்தியில் கறக கவண்டி  ்சூழ்நிளல ஏறபட-
டது. இருந்தும் கபாறுளம்ாக நாடகளள நகர்த்தி 1902ம் 
ஆண்டு ககம்பிரிடஜ் சீனி்ர் பரீடளசக்கு கதாறறி ,் பிரிடடிஷ் 
சாம்ராஜ்  ்நாடுகளிகல அதிக புள்ளிகளளப் கபறறு   முதல்  
மாணவனாக கதரிவானார். இதனால் காலி ரிச்மன்ட கல்லூரி-
யின் கபருளம உலகளாவி  ்ரீதியில் பரவி்து.  

காலி ரிச்மன்ட கல்லூரியில் படிப்ளப கவறறிகரமாக பூர்த்-
திகசய்த கன்னஙகர, ஆசிரி்ராக இருந்துககாண்கட   பல்-
களலக்கழக கல்விள்யும், சடடக்கல்விள்யும் பயின்று 
சி்றப்பாக கதர்வளடந்து 1910ஆம் ஆண்டு வழக்கறிஞராக 
கதாழில் புரிந்தார்.  

1923ஆம் ஆண்டு  நளடகபற்ற அரசி்ல் நிர்ண  ்சளபத் 
கதர்தல் மூலம் காலி கதாகுதியின் உறுப்பினராக கதரிவு கசய்-
்ப்படடகபாது அவரின் அரசி்ல் வாழ்க்ளக ஆரம்பமானது.   

இவரின் கல்விக் ககாள்ளககளான, முதலாம் தரம் கதாடக்-
கம் பல்களலக்கழகம் வளர இலவசக்கல்விள  ்வழஙகுதல், 
தாய் கமாழிள  ்கல்வி ஊடக கமாழி்ாக்குதல், பாடசாளல-

களள அரசு கபாறுப்கபற்றல்,  
மத்தி  ் மகா வித்தி்ால்ம் 
ஆரம்பித்தல், ஒவகவாரு பிள்-
ளளக்கும் தமது கபறக்றாரில் 
சம்த்ளத கறபித்தல், குள்றந்த 
வருமானமுளட  ் குடும்பங-
களள கசர்ந்த பிள்ளளகளுக்கு 
புலளமப்பரிசில் வழஙகுதல், 
கபாதுவான பாடத்திடடத்ளத 
த்ாரித்தல், பாடகவளளகளள 
ஒழுஙகுபடுத்தல், பாடசாளல-
களுக்கு விளள்ாடடு ளமதா-
னஙகளள அளமத்து ககாடுத்-

தல், இளச, நடனம், கமய்வல்லுநர் 
விளள்ாடடுகளள கறக வாய்ப்பளித்-
தல், இரண்டாம் தரம் முதல் ஆஙகி-
லப்பாடம் கறபளத கடடா்மாக்கல் 
கபான்்ற நல்ல ககாள்ளககளள 
அமுல்படுத்தினார்.  

இந்த கல்வித்திடடத்தால் எத்தளனக்ா ஏளழ மாணவர்கள் 
ளவத்தி்ராகவும், கபாறியி்லாளராகவும், அறிஞராகவும், 
கணித கமளத்ாகவும், ஆசிரி்ராகவும், களலஞர்களாக-
வும் இன்னும் எத்தளனக்ா துள்றகளில் கடளம புரியும் 
அளனத்து இன அதிகாரிகளும் இவரின் இலவசக்கல்வித் திட-
டத்தால் வந்தவர்ககள!  ஆசிரி்ராக, வழக்கறிஞராக, கல்வி 
அளமச்சராக, உள்ளூராடசி அளமச்சராக மக்களின் நல-
னுக்காக வாழ்க்ளகள  ் அர்ப்பணித்த இலவசக்கல்வியின் 
தந்ளத, இறுதிகாலப்பகுதியில் ஏழ்ளம நிளலக்குள்ளானார். 
1965ஆம் ஆண்டு பதவிக்கு வந்த அரசு. இவரின் ககாரிக்-
ளகள  ்ஏறறு ஓய்வூதி்ம் வழஙகி்து.   

இலவசக்கல்வியின் தந்ளத என்று இலஙளக்ர் எல்-
கலாராலும் கபாற்றப்படும் C.W.W கன்னஙகர அவர்கள் 
1969ஆம் மாதம் 23ம் திகதி காலமானார்.  

ஏ.எம். ஏ. ்றசூல்,  
தி/ கிண்ணி்ா அஸ்- ஸம்ஸ் வித்தி்ாலம்,  

முள்ளிப்கபாத்தாளன.   

மாத்தளள கம்மடுவ 
தமிழ் மகா வித்தி்ால்த்தின் 
ளதப்கபாஙகல் விழா 
வித்தி்ால் அதிபர் 
தி்ாகராோ தளலளமயில் 
நளடகபற்றகபாது 
எடுக்கப்படட படஙகள்.

வாழ்க்ளக என்்றால் ஆயிரம் இருக்-
கும் வாசல்கதாறும் கவதளன 

இருக்கும். கவளல இல்லாத நிளலள்க  ் அளனவரும் 
விரும்புகிக்றாம்.  ஆனால் அளனவருக்கும் கவளல இருக்கி-
்றது. மற்றவர்களுக்கு கவளல இல்ளல என்று. எல்கலாருக்-
குகம அவரவர் நிளலக்ககறப கவளல இருக்கி்றது. சிக்கல்க-
ளும், கவளலகளும் நிள்றந்தகத வாழ்க்ளக. சிக்கல்களள 
சரி்ான முள்றயில் அணுகி அவறள்ற சரி்ாக விடுவித்கதா-
மானால் கவளல இல்ளல. விடி்ாத இரவு என்பது இல்லகவ 
இல்ளல. இடும்ளபக்கு இடும்ளப படுப்பர் இடும்ளபக்கு 
இடும்ளப படாஅ தவர். (|கு்றள் : 623) துன்பம் சூழும்கபாது 
துவண்டு கபாகாதவர்கள் அந்தத் துன்பத்ளதக  ்துன்பத்-
தில் ஆழ்த்தி அதளனத் கதால்வியு்றச் கசய்வார்கள். 

எவவளவு துன்பஙகள் வந்தாலும் அவறள்ற அறிவின் 
துளணள்க் ககாண்டு மாறறி இன்பஙகளாக மாற்ற 
முடியும். கதளவ நம்பிக்ளகயும் மு்றசியுகம. கவள்ளத் 
தளன  ் இடும்ளப அறிவுளட்ான் உள்ளத்தின் உள்ளக் 

ககடும். (கு்றள் : 622) கவள்ளம்கபால் 
துன்பம் வந்தாலும் அதளன கவல்லும் 

வழி ் ாது என்பளத அறிவுளட்வர்கள் நிளனத்த மாத்திரத்-
திகலக  ்அத்துன்பம் விலகி ஓடிவிடும். 

நம் கருளம்த்துள் அளமந்துள்ள விளனப் பதிவுக-
ளின் எழுச்சிக்கு ஏறபகவ நமக்கு வரும் இன்ப துன்பஙகள். 
பழிச்கச்ல் பதிவுகள் கவளிப்படும்கபாது சிக்கல்களும் 
துன்பஙகளும் அதிகமாக வாழ்க்ளகயில் ஏறபடும். அளவ-
களின் தாக்கம் குள்றந்து நறபதிவுகள் கவளிப்படும்கபாது 
வாழ்வில் துன்பஙகள் நீஙகி இன்பஙகள் மடடுகம நிள்றந்தி-
ருக்கும்.  மனதில் ளதரி்மும் மு்றசியும் இருந்தால் எந்த 
நிளலயிலும் நம்மால் மகிழ்ச்சி்ாககவ இருக்க முடியும். 

கசா. விகனாஜ்குமார்,
கதாழில்நுடப பீடம்,் ாழ். பல்களலக்கழகம்,

கிளிகநாச்சி. 

கமமடு் 
தமிழ் மகவா 

வித்தியவாையத்தின் 
லதப்ெ�வாஙகல் விழவா

கல்கிளஸ கபண்கள் 
உ்ர்தரப்பாடசாளல 

மாணவி 
பாத்திமா அமானா மும்தாஸ் 

எமக்கு அனுப்பி 
ளவத்துள்ள ஓவி்ஙகள்

அச்ாணி இல்ாத ததர் முச்ாணும் ஓடாது. 
அம்தைாதும் த�ாதத தம்முழுகு.
ஆறின கஞ்சி �ழஙகஞ்சி.
உப்பிடடவமை உள்ள்ளவும் நிமன.
சிறுதுளி ப�ருபவள்ளம்.
காற்றுள்ளத�ாதத தூற்றிக்பகாள. 
அடம்�ன் பகாடியும் திைணடால மிடுக்கு.
த�ாதும் என்்ற ைனதை ப�ான் ப்ய்யும் ைருந்து. 
முற்�கல ப்ய்யின் பிற்�கல விம்ளயும். 
விம்ளயும் �யிமை மும்ளயித் பதரியும். 

ளஸனப் ரிபாய்,
தரம் 02, ஸாஹிரா ஆரம்பப் பாடசாளல,
தர்காநகர்.

பழ
ம�

ொழி
கள்

இலவசக் கல்வியின் தந்த  
சி.டபிள்யூ.டபிள்யூ கன்்னஙகர

கவளல

எஸ். சஷினி இகமஷா,
தரம் 02, கககா/கதஹி/லஸ்ஸனகம த.வி.,
கதரணி்களல.
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விமானப் படைத்தளபதி கிண்ணததுக்ான

திருேைாணமக� குறூப நிரு்பர் 

இலஙமகை விைானப்பமை ைற்றும் 
ஈகைல்ஸ் ககைால்ப லிஙக் ஏற்்பாடு 
கெய்த 2022 விைானப்பமைத் ்தள்பதி 
கிண்ணத்துக்கைான க்பணகைள் ைற்றும் 
ஆணகைள் வருைாந்த ககைால்ப ப்பாட் -
டித்க்தாைர் இலஙமகை விைானப்பமை 
சீனன் குைா ஈகிள்ஸ் ககைால்ப லிஙஸ் 
விமளயாட்டு மை்தானத்தில் 2022 
இம் ைா்தம் 22ஆம் திகைதி கவற்றிகைர-
ைாகை நிமைவமைந்தது.

விைானப்பமை ்தள்பதி எயார் 
ைார்்ஷல் சு்தர்ென ்பத்திரனவின் வழி -
கைாட்ைலின் கீழ் இலஙமகை விைானப -
்பமை 9 ஆவது ்தைமவயாகை ஏற்்பாடு 
கெயதிருந்த இந்த ப்பாட்டி க்தாைரில் 
உள்்ாட்டு ைற்றும் கவளி்ாட்டு வீர 
வீராஙகைமனகைள் 100 ப்பருக்கும் அதிகை -
ளவில் கைலநது ககைாணைார்கைள்.

விைானப்பமைத் ்தள்பதி கிண-
்ணத்துக்கு பைலதிகைைாகை திைமை -
யான முப்பமைகைளில் ்பணியாற்றும் 
விமளயாட்டு வீரர்கைளுக்குரிய ஈகைள்ஸ் 
ெவால் கிண்ணத்துக்கைான ப்பாட்டியும் 
்மைக்பற்ைப்தாடு இந்தப ப்பாட்டித் 
க்தாைரின் கவற்றியாளர்கைளுக்கு 
விருதும் ைற்றும் ்பரிசுகைளும் வழஙகைப-

்பட்ை ன. இநநிகைழ்வு 2022 ஜனவரி ைா்தம் 
22ஆம் திகைதி ைாமல விைானப்பமை 
்தள்பதி எயார் ைார்்ஷல் சு்தர்ென ்பத்திரன 
்தமலமையில் ்மைக்பற்ைது.

இஙகு விைானப்பமை ்தள்பதி ெவால் 
கிண்ண ப்பாட்டிகைள் ைற்றும் திைமை-
யான முப்பமை விமளயாட்டு வீரர்கைளுக்-
கைான ஈகைள்ஸ் ெவால் கிண்ண ப்பாட்டித் 
க்தாைரின் ்பரிசுகைமளப க்பற்ை கவற்றியா-
ளர்கைள்.

ஆணகைளுக்கைான விைான்பமைத் ்தள்பதி 
ககைால்ப கிண்ணம் -கைைற்்பமை பகைபைன் 
ஜயலத் க்பபரரா (ஓயவு க்பற்ை)

க்பணகைளுக்கைான விைானப்பமைத் 
்தள்பதி ககைால்ப கிண்ணம்- நிபலா ஜயதி-
லக்கை

முப்பமைகைளுக்கைான திைமையான 
விமளயாட்டு வீரர் கைைற்்பமை- கைைாணைர் 
பகை.எம்.எம்.பி கைரு்ணாதிலக்கை

இவவருை விைானத் ்தள்பதி ககைால்ப 
கிண்ணம் ப்பாட்டி க்தாைருக்கு ையகலாக் 
என்ைர்பிமரஸ் நிறுவனம் பிர்தான அனு -
ெரம்ண வழஙகியப்தாடு இவவருைம் 
Trinco Blue by cinnamon ைற்றும் JKAB 
beach resort நிறுவனமும் இலஙமகை 
விைானப ்பமையுைன் இம்ணநது 
ப்பாட்டி க்தாைரருக்கு ்பராைரிபபு ்பஙகை -
ளிபபிமனயும் க்பற்றுக் ககைாடுத்்தார்கைள்.

இநதிய கிரிக்ககைட் ெம்ப (பி. சி. சி. 
ஐ) ொர்பில் ஐ. பி. எல். ரி/20 க்தாைர் 
வருைா வருைம் க்தாைர்நது ்ைத்-
்தப்பட்டு வருகிைது. இ்தன் 13வது 
சீெனும், 14வது சீெனில் ்பாதிப ப்பாட்-
டிகைளும் அமீரகைத்தில் ்ைத்்தப்பட்-
ைன. இம்முமை ்மைக்பறும் 15வது 
சீெனில் 10 அணிகைள் ்பஙபகைற்கை உள்ள 
நிமலயில் இநதியாவின் 10 ்கைரஙகை-
ளில் உள்ளூர், கவளியூர் என்ை அடிப்ப-
மையில் ்ைத்்த திட்ைமிட்டிருந்தனர். 
ஆனால் மீணடும் ககைாபரானா ்பரவல் 
தீவிரைமைநதுள்ள்தால் ைகைாராஷ்டிரா 
ைாநிலத்திலுள்ள மூன்று மை்தானஙகை-
ளில் ்ைத்துவ்தாகை முடிவு கெயயப்பட்-
டுள்ளது.

இ்தனிமைபய ககைாபரானா ்பரவல் 
அதிகைரித்து வரும் நிமலயில் ்ாட்டின் 
அதிகைப்பட்ெப ்பாதிபபு ைகைாராஷ்டிரா 
ைாநிலத்ம்த ்தாக்கியுள்ள்தால் ஏற்கை-
னபவ திட்ைமிட்டிருந்த்படி க்தாைமர 
அஙகு ்ைத்துவதில் சிக்கைல் ஏற்்பட்-
டுள்ளது. பைலும் இநதியா முழுவ-
தும் க்தாற்றுப ்பரவல் அதிகைரித்துள்ள 
நிமலயில் அடுத்து வரும் ைா்தஙகை-
ளில் அஙகு ்பரவல் முடிவுக்கு வரும் 
என உறுதியாகைக் கூை முடியாதுள்ளது. 
எனபவ இம்முமையும் ஐ. பி. எல். 
க்தாைமர இலஙமகை அல்லது க்தன்னா-
பிரிக்கைாவில் ்ைத்்த பி. சி சி. ஐ திட்ை-
மிட்டுள்ளது.

கைைந்த வருைஙகைமளப ப்பால் வீரர்-
கைள் ப�ாட்ைல்கைளில் முைஙகிக் கிைக்-
கைாைல் க்தன்னாபிரிக்கைாவிலுள்ள ்பல 
ஏக்கைர் ்பரப்பளவுள்ள கஜா�ன்னஸ்-
ப்பர்க் ்கைரத்து க்பரிய மை்தானஙகைளில் 
வீரர்கைள் சு்தநதிரைாகை ்ைைாைக்கூடி-
ய்தாகைவுள்ள்தாலும், க்தன்னாபிரிக்கை 
ப்ர வித்தியாெம் வீரர்கைளுக்குச் ெரியாகை 
இருக்கும் என்்ப்தாலும் அஙகு ஐ. 
பி எல்.க்தைமர ்ைத்துவது குறித்து 
பயாசித்து வருவ்தாகை ஏற்்பாட்ைாளர்-
கைள் கூறுகின்ைனர்.

இநதியாவில் க்தாற்றுப ்பரவல் 
குமைந்தால் ப்பாட்டிகைள் இஙகு ்ைத்-
்தப்படும். ஒருபவாமள இநதியாவி-
லும், க்தன்னாபிரிக்கைாவிலும் ்ைத்்த 
முடியாைல் ப்பானால் இப்த ெையம் 
இலஙமகையில் ப்பாட்டிமய ்ைத்துவ-
்தற்கு ஆபலாசித்து வருவ்தாகைவும் பி. 
சி.சி.ஐ ்தரபபில் கூைப்படுகிைது.

இலஙமகையில் ெர்வப்தெ ்தரத்தில் 
மை்தானஙகைள் இருப்ப்தாகைவும், இநதி-
யாமவ ஒத்்த வானிமல இருப்ப்தால் 
இலஙமகை ஏற்ை இைைாகை இருக்கும் 
எனவும் எனபவ ஐ. பி. எல். க்தாைமர 
இஙகு ்ைத்தும்்படி இலஙமகை கிரிக்-

ககைட் ெம்பயும் அமழபபு விடுத்-
துள்ளது.

வரு்டத்தின் சிறந்த வீரர் அபரிடி;
வீராஙைகன மந்தனா

கைைந்த வருைத்துக்கைான ெர்வப்தெ 
சிைந்த கிரிக்ககைட் வீரராகை ்பாகிஸ்-
்தான் அணியின் பவகைப்பநது வீச்ொளர் 
்ஷகின் ்ஷா அபரிடி ஐ. சி. சி.யினால் 
ப்தர்வு கெயயப்பட்டுள்ளார். அபரிடி 
கைஸ்ட், ஒரு ் ாள் ரி/20 என மூவமகைப 
ப்பாட்டிகைளிலும் கைைந்த வருைம் 76 
விக்ககைட்டுகைமளச்ொயத்து அவவணி-
யின் கவற்றிக்கு வித்திட்டுள்ளார்.

கைைந்த வருைத்தில் கைஸ்ட், 
ஒரு்ாள், ரி/20 ப்பாட்டிகைளிலும் 
இநதிய ொர்்பாகை சிைநது விளஙகிய 

ஸ்மீரதி ைந்தனா வருைத்தின் சிைந்த 
வீராஙகைமனயாகை ப்தர்வு கெயயப்பட்-
டுள்ளார். ஒரு ெ்தம்,

5 அமரச்ெ்தஙகைள் அைஙகைலாகை 855 
ஓட்ைஙகைமளப க்பற்று அவவணியின் 
கவற்றிக்கு ்பஙகைாற்றிய்தால் அவருக்கு 
பைற்்படி விருது வழஙகைப்பட்டுள்ளது.

வருைத்தின் சிைந்த கைஸ்ட் வீரராகை 
இஙகிலாநது அணித் ்தமலவர் பஜாரூட்-
டும், சிைந்த ஒரு்ாள் வீரராகை ்பாகிஸ்-
்தான் அணித்்தமலவர் ்பா்பர் அொமும், 
சிைந்த ரி/20 வீரராகை ்பாகிஸ்்தான் வீரர் 
கைா�ம்ைட் ரிஸ்வானும் க்தரிவு கெய-
யப்பட்டுள்ளனர்.

ஐ. பி. எல். ஏ�த்தில்
உச்்சத்க்தத் க்தா்டவிருக்கும 

ரஷித்ைான்!
ஆபகைானிஸ்்தான் சுழற்்பநது விச்ொ-

ளர் ரஷீத்கைான் அவுஸ்திபரலியாவில் 
்மைக்பற்றுவரும் பிக்ப்பஷ் லீக்கில் 
அடிகலயட் அணிக்கைாகை விமளயாடி 
வருகிைார். இதில் பிரிஸ்ப்பன் ஹீட் 
அணிக்கு எதிரான ஒரு ப்பாட்டியில் 
17 ஓட்ைஙகைளுக்கு 6 விக்ககைட்டுகை-
மளக் மகைப்பற்றி ்தனது அணிக்கு 
இலகுவான கவற்றிமயப க்பற்றுக்-
ககைாடுத்்தார். இதில் 5 துடுப்பாட்ை 
வீரர்கைள் ஓட்ைம் எதுவும் க்பைாைல் 
ஆட்ைமிழந்தனர்.

ெர்வப்தெ அளவில் கைலக்கிவரும் 
ரஷீத் கைானின் இந்த அ்பார ்பநதுவீச்-
ொல் அமனத்து ஐ.பி.எல். அணி 
உரிமையாளர்கைளின் கைவனமும் ரஷீத்-

கைான் ்பக்கைம் திரும்பியுள்ளது. ம�்தரா-
்பாத் அணியில் இருநது கவளிபயறிய 
அவமர இந்தாணடு லக்பனா அணி 
வாஙகுவ்தாகை இருந்தது. ஆனால் ெம்-
்பளப பிரச்சிமன கைார்ணைாகை பின்-
வாஙகியது. எனபவ இம்ைா்தம் ்டுப-
்பகுதியில் ்மைக்பைவிருக்கும் கைகைா 
ஏலத்தில் அவருக்கைான ைதிபபு உச்ெத்-
துக்குச் கெல்லும் என எதிர்்பார்க்கைப்ப-
டுகிைது.

‘800’ ்ப்டத்தில்முத்க்தோவாை 
ே்தவ் ்படே்டல்?

இலஙமகை கிரிக்ககைட் அணியின் 
முன்னாள் வீரரான முத்ம்தயா முரளி-
்தரனின் வாழ்க்மகைமய அடிப்பமை-
யாகைக் ககைாணடு திமரப்பைகைான்று 
உருவாகைவுள்ளது. இது க்தாைர்்பான 
ப்பச்சுவார்த்ம்த நீணை கைாலைாகை ்மை-
க்பற்று வந்தது. எனினும் ககைாவிட் அச்-
சுறுத்்தல் உள்ளிட்ை ்பல்பவறு கைார்ணங-
கைளால் ்தாை்தைானது.

‘800’ என்று ்தமலபபிைப்பட்டிருந்த 
இப்பைத்தில் மு்தலில் முத்ம்தயா 
முரளி்தரன் கை்தா்பாத்திரத்தில் விஜய 
பெது்பதி ்டிப்ப்தாகை இருந்தது. அ்தற்-
கைான ்தமலபபு ைற்றும் ப்பாஸ்ைர்கைளும் 
கவளியிைப்பட்டிருந்தன.

ஆனால் ெமூகை வமல்தளஙகைளில் 
எழுந்த க்தாைர் எதிர்ப்பால் அப்பைத்-
திலிருநது விஜய பெதி்பதி விலகுவ்தாகை 
அறிவித்்தம்தத் க்தாைர்நது அப்பைம் 
கிைபபில் ப்பாைப்பட்ைது.

அப்பைம் ்பற்றிய நீணை கைௌனத்-

துக்குப பிைகு ்தற்ப்பாது 
முத்ம்தயா முரளி்தரன் கை்தா-
்பாத்திரத்தில் ‘ஸ்லம்ைாக் 
மில்லியனர்’ ்பைம் மூலம் பிர-
்பலைான ப்தவ ்பபைல் ் டிக்கை-
வுள்ள்தாகை கெயதிகைள் கவளி-
யாகியுள்ளன. விமரவில் 
இது க்தாைர்்பான அதிகைார-
பூர்வைான அறிவிபம்ப ்பைக்-
குழு கவளியிைவுள்ள்தாகைக் 
கூைப்படுகிைது.

�க்ேனா, அஹம்தா-
்பாத் ்தக�வர்ை்ளாை ே�ாேைஸ்
ராஹுல், ஹார்திக் ்பாணடோ

15வது ஐ.பி.எல். 20 ஒவர் கிரிக்ககைட் 
க்தாைர் ஏபரல் 2ந திகைதி க்தாைஙகுகி-
ைது. இந்தத் க்தாைரில் லக்பனா, அகைை-
்தா்பாத் ஆகிய புதிய அணிகைள் ்பஙபகைற் 
கின்ைன. இ்தற்கைான கைகைா ஏலம் 
க்பபரவரி 12ம், 13ம் திகைதிகைளில் ்மை-
க்பைவுள்ள்தாகை ஐ. பி. எல். ஏற்்பாட்-
டுக்குழுக்கூட்ைத்தில் கைைந்த வாரம் 
முடிவானது. இந்த கைகைா ஏலத்துக்கு 
முன் ஒவகவாரு அணியும் மூன்று வீரர்-
கைமளத் ்தக்கைமவத்துக்ககைாள்ளலாம். 
அந்தவமகையில் ஏமனய அணிகைள் 
கைைந்த ைா்தம் ்தைது அணிக்கைாகை ்தக்கை-
மவத்்த வீரர்கைளின் க்பயர்கைமள கவளி-
யிட்டிருந்தன. புதிய அணிகைளான 
லக்பனா, அ�ை்தா்பாத் கைைந்த வாரம் 
்தைது அணிக்கைான வீரர்கைமளத் க்தரிவு 
கெயதிருந்தன.

லக்பனா அணி பலாபகைஸ் ராகுமல 
ஏலத்துக்கு முன்பு எடுத்திருந்தது. அவர் 
அந்த அணிக்கு ்தமலவராகைவும் நியமிக்-
கைப்பட்டுள்ளார். ைார்க்ஸ் ஸ்பைானிஸ், 
கைாகிப�ா ர்பாைா ஆகிபயாமரயும் 
அந்த அணி கைகைா ஏலத்திற்கு முன் 
எடுத்திருந்தது. ைற்றுகைாரு புதிய 
அணியான அ�ை்தா்பாத் அணியும் 
�ர்த்திக் ்பாணட்யா, ரஷீத்கைான், 
இ்ஷான் கி்ஷன் ஆகிபயாமர ப்தர்வு 
கெயதுள்ள்தாகை ்தகைவல் கவளியாகியுள்-
ளது. �ர்த்திக் ்பாணட்யா அவவணிக்கு 
கைபைனாகை நியமிக்கைப்பைவுள்ளார்.

ஐ. பி. எல்.:
இனி கையில், ஏ.பி.டி இல்க�!

ஐ. பி. எல். இல் கைைந்த 14 அத்தி-
யாயஙகைளிலும் ஏ்தாவக்தாரு அணிக்-
கைாகை விமளயாடி வந்த பைற்கிநதியத் 

தீவுகைள் அதிரவீரர் கிறிஸ் ககையிமல 
இனி ஐ. பி. எல் க்தாைர்கைளில் கைா்ணமு-
டியாது. ஐ. பி. எல். லில் ்பல அணிகைள் 
ொர்பில் விமளயாடிய அவர் இறுதியாகை 
கைைந்த வருைம் ஐ. பி. எல். க்தாைரில் 
்பஞொப அணி ொர்்பாகை 10 ஆட்ைஙகை-
ளில் விமளயாடி 193 ஓட்ைஙகைமளப 
க்பற்று இமை்டுவில் க்தாைரிலிருநது 
விலகி ககைாபரானா ்பாதுகைாபபு வமல-
யத்திலிருநது கவளிபயறினார்.

இம்ைா்தம் ்மைக்பைவுள்ள கைகைா 
ஏலத்துக்கைாகை ்பதிவு கெயதுள்ள வீரர்கைள் 
்பட்டியலில் ககையிலின் க்பயர் இைம்-
க்பைவில்மல.

ைற்கைாரு அதிரடி ஆட்ைக்கைாரரான 
க்தன்னாபிரிக்கை வீரர் ஏ. பி. டி. விலியர்-
�ும் ஐ. பி. எல். இலிருநது ஓயவுக்பற்-
ைம்தத் க்தாைர்நது ககையிலும் விமள-
யாைா்தது ரசிகைர்கைளுக்கு ஏைாற்ைத்ம்த 
அளித்துள்ளது. ஐ. பி. எல். க்தாைர் 
ப்பாட்டிகைளில் அணிகைளின் கவற்றிக்கு 
அதிகைைாகை உமழத்்த வீரர்கைளில் இவ-
விருவரின் க்பயர்கைளும் மு்தலிைத்தில் 
உள்ளமை குறிபபிைத்்தக்கைது.

இம்முமை ்மைக்பைவுள்ள கைகைா 
ஏலத்தில் கைாத்்தைாகை 1274 வீரர்கைள் 
கைலநது ககைாள்ள விண்ணத்துள்ளனர்.  
இதில் இநதிய ப்தசிய அணி வீரர்கைள 
270, ப்தசிய அணியில் அறிமுகைமில்-
லா்த 903 வீரர்கைளும், 271 ெர்வப்தெ வீரர்-
கைளும் அைஙகுகின்ைனர். ெர்வப்தெ வீரர்-
கைளில் அவுஸ்திபரலியாவில் இருநது 
59 வீரர்கைளும், இலஙமகையிலிருநது 
30 வீரர்கைளும் விண்ணபபித்துள்ளனர். 
இவவீரர்கைளிலிருநது கைகைா ஏலத்துக்-
கைாகை இறுதிப்பட்டியல் ்தயார் கெயயப-
்பைவுள்ளது.

வருடாந்த க�ால்ப்
ப�ாட்டி க்தாடர் 2022

kQ;rhpkQ;rhp

ஐ.பி.எல். க்தாடரை
இநதியாவில் நடத்துவதில் சிக�ல்

15வது

எம்.எஸ்.எம்.ஹில்மி...?

மாற்றிைம் த்தனனாபிரிக்ாவா, இலஙட்யா?
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அற்ற குளத்தில் அறு நீர்ப்ப்றவை ப்போல் 
 உறறுழித் தீரைர உ்றைல்்ல.  அக்குளத்தில் 
க�ோட்டியும்  ஆம்்பலும்  
கெய்தலும் ப்போ்லபை 
 ஒட்டி உறுைோர   உ்றைல்்லர.  
ைோழக்வ�யில் ஒவகைோருைரும் ்பல்பைறு  

மனி்தர�வள  சந்திக்கி்றோர�ள்.  ்ப்லர உ்றவினரோ�  
இருக்�்லோம்.   ்ப்லர  ெண்பர�ளோ� இருக்�்லோம். 
உ்றவினர�ள் அவனைரும்  ெண்பர�ளும் அல்்ல.  
ெண்பர�ள்  எல்்லோம் உ்றவினர�ளும் அல்்ல.

்போயும்  புலியின்  க�ோடுவமவை  இவ்றைன்  
்போரவையில்  வைத்்தோபன  ்போழும் மனி்தர  குணங்-
�வள மட்டும் ப்போரவையில் மவ்றத்்தோபன  இ்தை்ப 
ப்போரவையில் மவ்றத்்தோபன.  என்க்றோரு  �விஞர  
்போடினோர.   அப்த  இன்வ்றை  ைோழக்வ�யில் ெோம் 
ென்கு  அறிந்து க�ோள்ள  பைணடிை அறிவுவரைோ�  
இருக்கி்றது.  ெண்பர�ள் என்று ெோம் �ருதிக் க�ோண-
டிரு்ப்பைர�ள்,  ெமது உள்ளத்வ்த கெருங்கியிரு்ப்ப-
்தோ� �ருதிபை ெோம்  அைர�ளிடம்  எமது  உள்ளத்வ்த  
உவடத்து   அவனத்வ்தயும் ்பகிரந்து க�ோள்கிப்றோம்.  
ஆனோல் சமைத்தில் அைர�ள் எம்வம  ்த�ோ்த இடத்-
தில் விட்டுக் க�ோடுத்து  விடுகி்றோர�ள். சின்ன ைை-
திலிருந்ப்த  ெண்பனோ�  ஒருைர இரு்ப்பவ்த க்பரு-
வமைோ�  �ருதுகி்ற  ஒருைர  ்தனது  �ணி்பவ்ப  
்தை்றோகி்ப ப்போன்தோ� ைருந்துகி்றோர.

   ெண்பர�ள்   எ்ப்படி துபரோகி�ளோ�  மோ்ற 
முடியும்.  ஒரு  தூயவமைோன ெட்பு ெண்பனுக்�ோ�  
உயிவரயும்  க�ோடுக்கும் என்று  ெோன் அறிந்திருக்-
கிப்றன்.  ஆனோல் அ்ப்படி  ெடந்்தவ்த  ெோன் ்போரத்்த-
தில்வ்ல.  ப்போர ெடந்்த  �ோ்லத்தில்  ஒரு ெோள் ெோன்கு   
ப்போரோளி�ள்  ஒன்்றோ�  உணைருந்திக் க�ோணடி-
ருந்்தோர�ள். ஒருைருவடை   வ�க்குணடு   ்தைறி  
அைர�ளுக்கிவடயில்  விழுந்து விட்டது. அ்பப்போது  
ஒரு  ப்போரோளி  ்போயந்து  அந்்தக்  குணடின்மீது  
்படுத்து மற்றைர�வள அழிவிலிருந்து  �ோ்ப்போற-
றினோர.  மற்றைர�ள்  �ோைங்�ளுடன் ்த்பபினர.  
இப்த ப்போன்்ற  திைோ�ங்�ள்  ரோணுைத் ்தர்பபிலும்  

ெடந்திருக்கி்றது. இக்தல்்லோம் சோை்தற�ோ�பை  
�டுவமைோன  ்பயிறசி�வள  முடித்து  ப்போரக்-
�ளங்�ளில் நிற்பைர�ள்  கசயதிருக்கி்றோர�ள். 

சோ்தோரண  மனி்தர�ள்  இ்ப்படி  கசயைதில்வ்ல 
அைர�ள்  ைோழை்தற�ோ�பை  ப்போரோடிக்  க�ோண-
டிரு்ப்பைர�ள். 
  உ்றவினர�ளின்  நிவ்ல்பறறி  கசோல்்ல 

பைணடிை க்தல்்லோம்  மி� சோ்தோரணம். பிள்வள-
�வள்ப  க்பற்றதும் ஆணபிள்வளைோயின்  �ற-
�ணடு க்பணபிள்வளைோயின்  சரக்�வர  (இன்று 
கசோக்்லட்) க�ோடுத்து   வீடு வீடோ�ச் கசன்று  ்தனக்கு  
குழந்வ்த  பி்றந்்தவ்த கசோல்லி  மகிழந்்த  ்தந்வ்த-
யும் ்போரக்� ைரும்  உ்றவினர  ெண்பர�ளுக்கு  ்ப்ல-
�ோரம் க�ோடுத்து  உ்பசரித்்த ்தோயும் ப்பரர�ளும்,  
அைறவ்ற  ம்றந்து  கசோத்து�ளுக்�ோ�  நீதிமன்்றங்-
�ளில்  எதிர எதிர நிற்பவ்த ெோம் �ோணகிப்றோம்.  ஒரு 
சின்ன ்பணடத்வ்தயும் �ோக்�ோ �டி �டித்து ்பகிரந்து 
உணட சப�ோ்தரர�ள்  அடி்தடியில் இ்றங்கி  இரத்்தம் 
ைழிை நிற்பவ்தயும் ஒருைவர  ஒருைர   ப்போலீஸில் 
மோட்டிவிடத்  துடி்ப்பவ்தயும் �ோணமுடிகி்றது. இைர-
�ளிவடபை  மோமன் மோமி  உ்றவு�வள்ப்பறறி  
ப்பசபை பைணடோம். 

 ஒருைர  முன் மு�த்துக்கு   பெரோ� ்போரோட்டி  துதி 
்போடி ப்பசி அைர�ளிடம் �டன்க்ப்றபைோ  அல்்லது  

பைறு  ென்வம�வள்ப  க்ப்றபைோ  ்போடு்படும் 
உ்றவினர�வள  க்தரிைோ்தோர ைோர?.  திருமண்ப  
ப்பச்சு ைோரத்வ்த  ெடத்தும் ஒவகைோரு  குடும்்பத்-
தினரும்  அருவமைோன பிள்வள  ெல்்ல குணம்   
்படிச்ச க்பட்வட   என்று  க்பணவண ்போரோட்டுைோர  
அப்தப்போ்ல  ஒரு க�ட்ட ்பழக்�முமில்வ்ல.  ெல்்ல 
சம்்பளம்  ஒரு பசோலி  சு்றட்டில்்ல,  அருவமைோன 
க்படிைன்  என மோ்பபிள்வள  ்பறறியும் ப்பசுகி்றோர-
�ள்.  திருமணமோகி  ஒரு ைருடபமோ அ்தறகு முன்னபரோ  
இரணடு  ்பகுதிைோரின்  சோைம் கைளுத்து விடுகி்றது.  
அ்தன்பின்  “க்பட்வட சரிைோன ைோயக்�ோறி” என்று  
இைர�ளும் “க்படிைபனோ  அைன் ைரயுக்�  ெல்்ல  
்தங்�க்�ட்டி  இ்ப்ப  கைறிக்குட்டி”  எனவும் ெோக்வ�  
சுழட்டுைோர�ள்.   இது்தோன் கசோல்ைது  ெோக்குக்கு 
ெரம்பில்்ல  அவ்த  எந்்த்ப்பக்�மும் சுழட்டி்ப ப்பச்லோம் 
சுளுக்�ோது என்று.  �ணைன்  மவனவியின்  மகிழச்-
சிைோன ைோழக்வ�க்கு சோன்்றோ�  இரணகடோரு குழந்-
வ்த�ள் இருக்கும்  ஆனோல் அந்்த ்தம்்பதியிடம் ெோம் 
இ்பப்போது  அைர�ளிவடபை  ஒறறுவமவை ெோம்  
�ோண முடிைோது. 

   இ்தறக�ல்்லோம்  �ோரணம் என்ன . என்்றோல்  
அது மி�த் க்தளிைோன  �ோரணம்்தோன். க்போருளோ்தோ-
ரம்.  �ணைன்  வ�நிவ்றைச் சம்்போதித்து  மவனவி 
ப�ட்டவ்தகைல்்லோம்  க�ோடுக்கும்  ைல்்லவமயுடன்  
இருந்்தோல் அங்ப� பிரச்சவன  எழுைதில்வ்ல.  
க்பரிை க்பரிை  ்பணக்�ோரர�ளின் வீடு�ளில் ைோழக்-
வ�யில்  இந்்த க்பரும் ்தனம் அைர�ளது  உயி-
ருக்ப� உவ்ல வைத்து விடும். எனக்குத்  க்தரிந்்த 
ஒரு  க்பரிை ்பணக்�ோரர  ்தன் வீட்டில் மவனவியுடன் 
கூடி ைோழந்்த  பிள்வள�ளும்  க்பற்றோர.  ஆனோல் 
அைர ஒரு ப்போதும் வீட்டில் சோ்பபிடுைதில்வ்ல.  
�ோரணம் அைரது வமத்துனர�ள் அைவர  க�ோன்-
றுவிட்டு ்தங்வ�யுடன்  கசோத்து�வள  அனு்பவிக்�  
முைல்ைோர�ள்  என்்பது்தோன். ெல்்ல பைவள அ்ப்படி  
எதுவும் ெடக்�வில்வ்ல என்்றோலும்  இறுதிைவர 
அைர மவனவியின்  வ�ைோல்  சோ்பபிடவில்வ்ல. 
அைரது  கெருங்கி  ெண்பர ஓருைர உணவு விடுதி-

கைோன்றிலிருந்து  ்ப்லரும் சோ்பபிடும்  இடத்திப்லபை 
சோ்பபிட்டோர.

    �ோணிவை  எழுதித் ்தரவில்வ்ல  என்்ற ப�ோ்பத்-
தில் ்தோவைத் து்ப்போக்கிைோல் சுட்டோன் ஒரு ம�ன்.  
ெல்்ல பைவளைோ�  அைனது  குறி ்தைறி  அந்்தத் 
்தோய ப்தோள்்பட்வடயில்  �ோைமவடந்்தோர  ஊரோர 
கூடபை  அைன்  ஓடிவிட்டோன். குடித்துவிட்டு  ்தன் 
்தங்வ�யின்  �ணைவன  கைட்ட ைந்்தைவன 
அந்்த வமத்துனன்  துைக்�ோல் சுட்டுக் க�ோன்்றோன்.  
இ்பப்போது கசோல்லுங்�ள் உ்றவினவர  ெம்்ப்லோமோ?   
உணவமைோன ்போசம் எங்ப�  இருக்கி்றது. உணவம 
எங்ப�  இருக்கி்றது. இ்ப்படிகைல்்லோம்  உ்றவு�ளின்  
மத்தியில்்தோன்  எமது ெம்பிக்வ�க்�ோன  உ்றவு�-
ளும்  ெட்பு�ளும் அவமந்திருக்கின்்றன. ஆம் அ்த-
னோல்்தோன்  உ்ல�ம்  இன்னும்  இைங்கிக் க�ோண-
டிருக்கி்றது 

   �டுவமைோன  குணடு வீச்சு�ளின்  மத்தி-
யில்  ைோழந்்தைர�ள் ்ப்ல்தடவை�ள் உவடவம�ள்  
இழந்து உணவுக்கும்,  உ்றங்�  ஒரு ்போது�ோ்ப-
்போன  இடத்துக்கும் அருந்்தல் ்பட்டைர�ள்.  எனது  
உணவு்ப க்போருட்�வள  ெோன்  ைோருக்கும் க�ோடுக்� 
வில்வ்ல.  எல்ப்லோவரயும்  ்தோம் கைட்டிை  கிணற-
றில், நீரள்ளி்ப ்பரு� எல்ப்லோரும்  அனுமதித்்த-
தில்வ்ல.  எனது   ்பதுங்கு குழியில்  மற்றைர�ள் 

்படுத்்ததில்வ்ல.  ஆனோல்  ஒருைருக் க�ோருைர  
உ்தவி கசயது க�ோணபடோம். எ்ப்படி?  எனது உயிர, 
எனது  குடும்்பத்தின்  உயிர, அ்தன்பி்றப� அடுத்-
்தது. என்்றோலும்  கசோந்்த்பந்்தங்�ள்  குழுைோ�  
திரணடிருந்ப்தோம்.  அணணன்  ்தம்பி மோமன் 
மச்சோன்.  சின்னம்மோ  க்பரிைம்மோ, சம்்பந்தி என 
அவனைருபம சம்பந்தியில் உணணவும்  ஒபர 
இடத்தில்  குழுமி ைோழவும் முடிந்்தது. ைட்டக்�ச்-
சியில்  இருந்்த  அக்�ோ மோங்குளத்தில்  இருந்்த   
்தங்வ�  விசுைமடுவில்  இருந்்த அணணன், 
சோந்்தபுரத்தில்  ைசித்்த க்பரிைம்மோ. எல்ப்லோ-
ரும்  ஒபர இடத்தில் கூடி ைோழந்்தோர�ள். இரணடு 
மோ்தங்�ளுக்கு முன்பு ைவர   இைர�ளிவடபை  
நீதிமன்றில்  ைழக்கு�ளும்  கசோத்து  க்தோடர-
்போ�   ெடந்து க�ோணடிருந்்தது.   இ்பப்போது   
ெோங்�ள்  அவவையின்  ்போடவ்ல திரும்்பவும்  
்படித்து்ப்போர்பப்போமோ… க�ோட்டியும்  ஆம்்பலும்  
கெய்தல்�ளும்  இங்ப� ்தங்கி ைரணடு ப்போயக்-
கிடக்கிப்றோம்.  நீர்ப்ப்றவை�ள்  ைோழ முடிைோ்த  
குளத்தில்  இருந்து என்ன கசயயும் அவை 
ை்லவச ப்போயின.  திரும்பி  ைரவும்  மனமின்றி 
அங்ப�பை ்தங்கிவிட்டன.  மவழ  ைருபமோ குளம்  
நிவ்றயுபமோ.  ெோம் மீணடும் துளிர்பப்போமோ..

எல்ா நாளிலும் எல்ா இடத்திலும் 
ஒரே ைாதிரிச் சீோன ஓடடத்மதைக் 

காண முடியாது; வியாபாேத்தில அபபடி 
முனனபபினனத்தைான இருக்கும்; என -
றாலும் இநதைப பமழய ரபபபர் கமட 
முதை்ாளி சண்டித்தைனம் பண்ணுகிறார்; 
ஒரு றாத்தைல ரபபபர் வாங்குவததைனறால 
இவர் கமடயில ஒரு ரூபாவுக்கு தடாபி 
வாங்க ரவண்டுைாம்; இதைற்கிமடயில 
ஒரு றாத்தைல ரபபபர் ஒரு ரூபாயதைான; 
ஒனறுக்தகானறு நிகோன விம்யில 
பணம் தகாண்டு ரபானாலதைான ரபபபர் 
கிமடக்கும்...

இவரோடு எனன 
ரபச்சு எனபதுரபால 
இேண்டு ரூபாய தைாள் 
நாணயத்துடன இவர் 
கமடக்குள் நுமழ -
கினறரபாது அநதைப 
பமழய ரபபபர் கட -
டுகளில இருநதுவ -
ரும் வாசம் மூக்மக 
ஈர்த்து விடும்; 
கமட முதை்ாளி 
முணுமுணுபபுடன 
ஏறிடடுப பார்ப -
பார்; “இனனும் 
பரீடமச முடிய -
ர்ரய தைம்பி” 
எனபார்; அவருக் -
தகங்ரக விளங் -
கப ரபாகிறது; 
அதிலுள்ள தசய -
திகள், படங் -
கமள தவடடி ஒடடிச் ரசகரிகரவ பமழய 
ரபபபர் வாங்குகிரறன எனபது; “தைம்பி 
நல் படிபபு ரயாகம் வாயச்சிருக்கு விட -
டிோரதை..” உருக்கைாகச் தசானனார்...

ரபபபர்கள் அனறாட நிகழ்வுகமளப 
பதிவு தசயயும் தவறும் பதிரவடு எனரற 
நம்மில ப்ர் கருதி விடுகிரறாம்; கருத் -
துச் சுதைநதிேத்தின அடி நாதைைாக விளங் -
கும் பத்திரிமககள் கா்த்தின கண்ணாடி; 
நிகழ்வுகமளயும் அது ததைாடர்பான தைக -
வலகமளயும் தசாலவதைன மூ்ம் ைக்களி -
மடரய புதிய எண்ணங்கள் ைற்றும் சமூக 
ைாற்றங்கள் நிகழப பயனபடடு வரும் 
ஒரு சாதைனம்; அனறாட வாசிபபுக்குப 
பிறகு, பத்திரிமககள் பமழய ரபபபோகி 
விடுவது நிஜம்தைான; ஆனால அது ஏற்ப -
டுத்திச் தசனற தைாக்கம் முக்கியைானது...

புத்தைகங்கமளபரபால பதித்திரிமக -
கமளக் குறிபபாக நாளிதைழ்கமளச் 
ரசகரித்து மவத்துக் தகாள்வது தபரும் -
பாலும் நமடமுமறயில சாத்தியமிலம் -
தைான; ஆனாலும் பமழய இதைழ்களில 
புமதைநது கிடக்கிறது எம்ைவர் வே்ாறு; 
நைது அ்டசியத்தைால பலரவறு அவ -
சியம் வாயநதை ஏடுகமளக் கா்க் கமே -
யானகளுக்கு இமேயாகக் தகாடுத்து 
விடரடாம்; இருபதைாம் நூற்றாண்டில 
தவளிவநதை ப் ரபபபர்கள் காணக் 
கிமடக்காதைமவ; அமவ எபபடி இருந -
திருக்கும் எனபமதை யூகிக்க முடியாது; 
பமழய இதைழ்கமளத் ரதைடிப பிடித்து 
அவற்றிலுள்ள கனதியான பமடபபு -
கமள தவளியிடும் முயற்சிகள் கடநதை 
நூற்ோண்டில ப் ஆங்கி் பிதேஞ்ச் புத் -
திரிமககள் புமகபபடம் எடுக்கபபடடு 
அவற்றின மூ் வடிவங்கள் ததைாகுபபுக -
ளாக வநதுள்ளன...

“இ்ங்மகயில ஆகக் கூடிய விற்ப -
மனயுள்ள ரதைசிய தைமிழ் நாளிதைழ் தின -
கேரன”, “திக்தகடடும் நிகழும் தசய -
திகமளத் திேடடித் தீஞ் சுமவயுடன 
தைருவது வீேரகசரிரய”, ஆணித்தைேைான 
அேசியல தசயதிகமளயும் துணிச்ச்ான 
கருத்துமேகமளயும் தைருவது தினபதி”, 
ஆகக் கூடுதை்ான விற்பமனயுள்ள தைமிழ் 
வாே இதைழ் சிநதைாைணிதைான” இபபடி 
ஒவதவாரு பத்திரிமகயின முனபக்க 
அடிப பாகத்தில கமே வாசகைாக வநதி -
ருக்கும்; அத்தைாணி ைண்டபம், கவிதைா 
ைண்ட்ம், பேஸபேம், பூர்ாக சஞ்சா -
ேம், ைம்யக ைாருதைம், தைாயும் ரசயும், 
ைமனயும் ைங்மகயும், குறிஞ்சிப பேல, 
சாளேம், ப்கணி, ரகாடம்பாக்கம், 
தஜ.தசயனு்ாபதீனின ைர்ை அ்சல, 
கவிமதைச் ரசாம் இவற்றின உள்ரள 
நுமழநது படிபபதைனால அமவ நைக் -
குள் ஏற்படுத்தும் கிளர்ச்சியும் அதிர்ச்சி -
யும் எபரபாதுரை மீளப தபற முடியா -
தைமவ...

தினபதி நாளிதைழின முகப பக்கத்தில 
குமடரயாடு நிற்கும் வரயாதிகர் ஒரு -
வமேச் “ரசாைண்மண” எனறு சித்தி -
ேைாகக் கீறியிருபபார்கள்; அபரபாது 
“டாக்டர்கள் ரவம்நிறுத்தைம்” எனறு 
வநதை தசயதிக்கு “அபரபா டாக்குத்தை -
ருக்கு ஜ் ரதைாஷம் பிடிச்சிருக்கு எனறு 
தசாலலுங்ரகாவன..” எனபார்....

இநதை நிம்யில வீேரகசரி பிேசுேங்க -
ளாக சுைார் ஐநதைாண்டு கா்த்துக்குள் 

(1972-1976) இருபத்ததைானபது எழுத் -
தைாளர்களின நாற்பத்மதைநது நாவல -
கள் பிேசுேைாகின; ேஜனி, தசங்மக 
ஆழியன, ரக.டானியல, க.அருள் 
சுபேைணியம், வ.அ. இோசேத்தினம், 
அனன்டசுமி இோசதுமே, பா.பா -
ர்ஸவரி, ரகாகி்ம் சுபமபயா, 
ரக.எஸ.ஆனநதைன, அருள் தசலவநா -
யகம், தசாக்கன, ைணி வாணன, உதை -
யணன, தபா.பத்ைநாதைன, அ.பா்ை -
ரனாகேன, ததைணியான, இநதுைரகஷ், 
நயிைா ஏ.பஷீர், எஸ.ஸ்ரீ ரஜானோ -

ஜன, மவ. அஹைத், ததைளிவத்மதை 
ரஜாசப, ஞானேதைன, இநதிோரதைசி சுப -
பிேைணியம், ரக.ஆர்.ரடவிட, வீ.ஆர்.
நீதிோஜா, புேடசி பா்ன, ரக.விஜயன 
அரதை ரநேம் கிருஷன சநதைரின உருது -
தைாழி நாவம் கதிர்காைநாதைன தைமி -
ழாக்கினார்; கருணாரசன ஜய்த்தின 
சிங்கள நாவம் தைம்பிஐயா ரதைவதைாஸ 
தைாழி தபயர்த்தைார்....

அரதைரபால முக்கியைான சி் ததைாடர் -
களும் பத்திகளும் மிக மிகப பிேதைானம்; 
சிநதைாைணியில ைாஸடர் சிவலிங்கம் 
எழுதும் சிறுவர் ததைாடர் கமதைகளுக்கு 
ஒவதவாரு வாேமும் காத்திருபரபாம்; 
சிறுவர்களின தீவிேைான அறிவு ேசமனத் 
ரதைடலுக்கான உணர்வாகவும் உநதுதை்ா -
கவும் அது இருநதைது...

தைாள் ைற்றும் தபாருடகளின விம் 
அதிகரிக்க ரநரிடும் சையங்களில ஆசி -
ரியர் குழாம் வாசகர்களிடம் ைனனிபபுக் 
ரகாரும்; இேண்டு ரூபாயாக இருநதை 
ரபபபர் பதிமனநது சதைத்தைால கூடுகினற -
ரபாது வாசகர் ைத்தியில காணும் ைனத் 
தைளம்பம்ச் சைாளிக்கும் தபாருடடு 
அதைன சநதைா விகிதைத்தில எவவிதை 
உடனடி ைாற்றமும் நிகழாது எனறு 
கூறபபடடது; ரபபபர் விம்ரயற்றம் 
அநநாளில சநமதை முதைல சர்பந கமட 
வமே அ்சபபடடது; எதைற்தகடுத்தைா -
லும் “இனறு ரபபபர் விம் கூடுகி -
றது” எனபார்கள்...

தவகுஜனங்களின விருபபத்தில புழக் -
கத்தில இருக்கும் எல்ாவற்மறப பற் -
றியும் அக்கமற காடடுவதும் வாழ் -
கினற கா்த்தின நிம்மைகமளச் 
சைரயாசிதைைாகப பிேதிபலிபபதும்தைான 
பத்திரிமக; மக துமடத்து எறியும் 
கடதைாசிகள் கூட எவவளரவா தசயதி -
கமளச் தசாலகினறன; எங்கள் ரவலிக் 
காலகளுக்கு ைடுவுகள் ரபாடும்ரபாது 
ைண்ணுக்குள் புமதையுண்ட ைஞ்சள் தவளி -
ருண்ட ரபபபர் துண்டுகளில ஒடடியி-
ருக்கும் துணிக்மககமளத் தைடடிவிடடுப 
படிக்கினற பழக்கம் எனனிடம் இருநதைது; 
அதில பிேசுேைாகும் விளம்பேங்களும் 
கவர்ச்சிதைான” வாதனாலிப தபடடிகளுள் 
ஒரு ைாணிக்கம்; இ்ங்மக அடங்கிலு -
முள்ள எல்ா ைல்ட வினிரயாகஸதைர்க -
ளிடமும் கிமடக்கும்; ரூபாய இருநூறு; 
ைாதைத் தைவமணமுமற நிபநதைமனகளுக்கு 
ைனுச் தசயயவும்; 355, டீனஸ ரறாட, 
தகாழும்பு; ரபான. 4211; பீடிகளிற் சிறநதை 
பா்க்காடு ஆர்.வீ.ஜீ பீடிகள் எங்கும் கிமடக்-
கும்...

அநதை ரவகா தவயிலில நடநதுவரும் 
ஒருவமே நி்ா காயுற ைாதிரி தவளிச்சைா-
கக் காடடிப படம் பிடித்து அதைற்குச் தசயதி 
எழுதும் விற்பனன நிருபர்கள் அனறு வரிமச-
யில நினறார்கள்; நாம் க்ர் க்ோய பார்க்-
கினற கிோமியப படங்கள் கறுபபு தவள்-
மளயாகரவ அச்சாகின; ஆனால அதில 
துலலியம் ததைரிநதைது...

தைனிமையில இருபபவர்களுக்குத் தினசரி, 
வாோநதிேப பத்திரிமககள் முடிவில்ாதை 
ரதைடம்ச் சலிபபினறி வழங்கின; சாப-
பிடடு முடிநதைதும் சாயைமனக் கதிமேயில 
அைர்நது ரபபபமே விரித்தைாலதைான வாப -
பாவுக்கு ஏவுமற பறியும். 

பழைய பபபபர்

மஞ்சரி களஞசியம் H
u

dh
a

வாழவாதாரமா 

சேதாரமா 209

தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

ெமது  ெோட்டில்  எரிைோயு  அடு்பபுக்�ள் 
கைடிக்கின்்றன   இ்தனோல் உயிரச்பச்த-
மும்  உடவமச் பச்தமும் ஏற்படுகின்்றன.  

இவை சிறசி்ல சந்்தர்ப்பங�ளில் ்பகுதிச் பச்தமோ-
�பைோ அல்்லது முழுச் பச்தமோ�பைோ  ஏற்பட்டு 
விடுகின்்றன. பச்தங்�வளயும்  ெட்டங்�வளயும் -
விட.  இவை  உணடோக்கும் மன பை்தவன எண -
ணி்லடங்�ோ்தது  என்்பது உணவம.

ெோன் பு�ழ பூத்்த �ல்முவன �ோரமல் ்போத்திமோ 
�ல்லூரியின் மோணைன்   இ்பப்போது  �ல்வி்ப 
க்போதுத் ்தரோ்தர  ைகு்பபில் ்படித்துக் க�ோணடிருக்-
கிப்றன்.

 விஞஞோனம் எவைனபைோ  முன்பனறிை 
ப்போதிலும் எரிைோயு அடு்பபுக்�ள் ப்தோறறுவிக்கும்  
்போதி்பபுக்�ளும்  அ்தனோல் ஏற்படும் அை்லங்-
�ளும் எனது மனவ்த உலுக்கின.  ஆ்பத்துக் -
�வள ்தடு்ப்ப்தறகு ஒரு ைழிவை �ணடுபிடிக்� 
பைணடும். அ்ப்படியில்்லோ விட்டோல் அ்ப்போதி்ப -
புக்�ள் க்தோடர�வ்தைோகி  ெமது ெோட்வட  ெோச்ப -
்படுத்திவிடும்  என்  என் உள்மனம் எனக்கு 
எச்சரிக்வ� விடுத்்தது  அடு்பவ்ப     எரி்ப்ப -
்தறகு  இரணடு ைோயுக்�ள் பசரந்்த �்லவைபை  
்போவிக்�்ப்படுகி்றது.   எனது பெோக்�ம் சிலிண -
டரிலிருந்து ைோயு பை�மோ� கைளிக்கிளம்பும் 
பைவளயில் அ்தவன உணரந்து அவ்த நிறுத் -
துை்தறகு �ருவிவை �ணடுபிடி்ப்ப்தோகும்.

 அதுபை “அ்தறகு ”உணர �ருவி” என்று 
க்பயிரிட்படன். எனது �ணடுபிடி்பபில் பிர்தோன 
்போ�பம அது்தோன். இ்தவன �ணடுபிடி்ப்ப்தற -
கும் க்போருத்தி்ப ்போரத்து ்தைறு�வன திருத் -
தித்திருத்தி அவம்ப்ப்தறகும் ஓரிரு ைோரங்�ள் 

ப்தவை்ப்பட்டன. எந்்தகைோரு �ணடுபிடி்பவ்ப -
யும் கைளிக் க�ோணரும்ப்போது. அதில் ்தை -
று�ள் ஏற்பட்டு விடக் கூடோ்தல்்லைோ? ்தை -
று�ள் ஏற்படும்ப்போது அ்தன் விவளவு 
உயிரோ்பத்வ்த ஏற்படுத்திவிடக்கூடும் என்்ற 

எணணபம. எனது ஆயவை �ச்சி்தமோ� 
கசயை்தறகு �ோரணமோயிருந்்தது.ெோன் 
�ணடு பிடித்்தவ்த ெோன் என் அம்மோவிடம்  
�ோட்டிபனன்” அம்மோ என்வன �ட்டி அவணத்து 
முத்்தமிட்டோர” பின்பு எனது ்போடசோவ்ல அதி்பர. 
ைண.சப�ோ. சந்திைோகுவுக்கும் கசயமுவ்றயினூ-
டோ� �ோட்டிபனன் எனது ்போடசோவ்ல அதி்பரும் 
ஆசிரிைோர�ளும் ஒட்டு கமோத்்தமோ� ்போடசோ -

வ்லச் சமூ�மும் என்வன்ப ்போரோட்டின. எனது 
்போடசோவ்ல மோணைர�ள் இருைர இரணடு 
�ணடு பிடி்ப்பக்�வள கசயது ்போடசோவ்லக்கு 
க்பருவம பசரத்திருக்கி்றோர�ள். இந்்த ைரிவச -
யில் ெோன மூன்்றோமிடத்தில் நிறகிப்றன். 

எனது ்போடசோவ்ல 120 ைருடங்�ள் ்பழவம 
ைோயந்்தது. அ்தறகு எமது �ணடுபிடி்ப்பக்� -
ளும் கசழுவம பசர்ப்ப்தோ� இருக்கி்றது.

இ்பப்போது இ்தறகுரிை ஆக்� உரிவம்ப -
்பத்திரத்வ்த க்பறுை்தற�ோ� விஞஞோன 
க்தோழில் நுட்்ப அவமச்சுக்கு விணண்பபித்தி -
ருக்கிப்றன். 

அது இ்ல�வில் கிவட்ப்பதில் ்பல்பைறு ஆய -
வு�வள அங்குள்ள ஆரோயச்சிைோளர�ளிடம் 
ெோன் கசயது �ோட்டி அ்தற�ோன விளக்�ங்� -
வளயும் வி்பரங்�வளயும் க�ோடுத்து அைர -
�ள் திரு்பதிைவடயும் ்பட்சத்திப்ல அது கிவடக் -
கும். 

அ்தன் பின்பு எனது க்பைரும் எனது ்போடசோ -
வ்லயின் க்பைரும் இ்லங்வ�யிலுள்ள �ணடு 
பிடி்ப்போளர�ள் ்பட்டிைலில் இடம்க்பறும். அந்்த 
ெோள் கைகுக்தோவ்லவில் இல்வ்ல.

மழை  வருமமோ  குளம்  நிழையுமமோ  
நோம் மீண்டும் துளிர்ம்ோமோ..?

எரிவாயு அடுப்பு வவடிப்்பதை நிறுத்தும் சாைனம் 

ப்பட்டி �ணடைர:  எஸ்.எஸ்.தவபாலன்

மோணைன் 
்பத்மனோ்தன் ்லப்தஸ்  

சோ்தவன

ெமது ெோட்டில் எரிைோயு அடு்பபுக்�ள்  
கைடிக்கின்்ற அவை ப்தோறறுவிக்கும்  
ஆ்பத்துக்�வள  ்தடு்ப்ப்தறகு  ஒரு ைழிவை  
�ணடுபிடிக்� பைணடும். அ்ப்போதி்பபுக்�ள்  
க்தோடர�வ்தைோகி  ெமது  ெோட்வட  ெோச்ப்படுத்தி 
விடும்  என என் உள்மனம்  எனக்கு  எச்சரிக்வ�
 விடுத்்தது   என்கி்றோர  எரிைோயு  அடு்பபு  
கைடி்ப்பவ்த நிறுத்தும்  சோ்தனத்வ்த  �ணடு
பிடித்்த  �ல்முவன �ோரமல்  ்போத்திமோ  
�ல்லூரி  ப்தசிை்ப  ்போடசோவ்ல மோணைன் 
்பத்மனோ்தன் ்லப்தஸ்
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Sail Lanka Yachting Group தனது Building 
a Future Foundation திட்டத்தினூ்டாக 
இலஙமகயின் வ்ட பிராந்தியத்தில் க்டற்்றாழில் 
பயிற்சித் திட்டத்மத முன்்னடுக்க 
முன்வந்துள்ளது. இதனூ்டாக வ்டக்மகச் சேரந்த 
இம்ளஞரகளுக்கு க்டற்்றாழில்ோர பயிற்சிகள 
வழஙகபப்டவுள்ளது்டன், ப்டகு நிரைாண 
பணிகளும் சைற்்காள்ளபப்டவுள்ளன.

யாழ். ைாவட்டத்தின் சவலமணப பகுதியில் 
இத்திட்டம் அறிமுகபபடுத்தபபடடுள்ளது.

இது    ்தா்டரபில் கருத்து ்தரிவித்த,   Sail 
Lanka Yachting Group இன்  தவிோ்ளர பிசர 
பிரிஙகியரஸ்,  “இலஙமகயின் ்தன் பிராந்தியத்தில் 
2004 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட சுனாமி அனரத்தத்மத 
்தா்டரந்து,  பாதிக்கபபட்ட ேமூகத்தாருக்கு 
உதவிகம்ள வழஙகும் வமகயில் முன்்னடுத்திருந்த

‘Building a Future Foundation’ திட்டம் 
்வற்றிகரைானதாக அமைந்திருந்தது.  இவவாறான 
திட்டத்மத வ்ட பிராந்தியத்திலும் முன்்னடுபபது 
எைது சிந்தமனயாக அமைந்துள்ளது.

நாடடின் ்தன் பகுதிமயச் சேரந்த பல 
இம்ளஞரகளுக்கு ்தாழில்  வாய்பபுகம்ள 
BAFF ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்மத 
யாழ்பபாணத்திலும் சைற்்காள்ள 
எதிரபாரக்கின்சறாம். யாழ்பபாணத்மதச் சேரந்த 
பன்னிரண்டு இம்ளஞரகள இலஙமகயின் ்தன் 
பகுதியில் அமைந்துள்ள BAFF பயிற்சி நிமலயத்தில் 
ஏற்கனசவ 12 ைாத காலபபகுதிக்கான சகாடபாடடு 
ைற்றும் பிரசயாக பயிற்சிகம்ள  பின்பற்றியுள்ளனர” 
என்றார.

இந்தத் திட்டத்தின் அறிமுக நிகழ்வில் பிரதை 
அதிதியாக க்டற்்றாழில் அமைச்ேர ்டக்்ளஸ் 
சதவானந்தா கலந்து ்காண்்டது்டன், சைலும் பல 
சிறபபு அதிதிகளும்  பஙசகற்றனர. வ்ட ைாகாண 
ஆளுநர ஜீவன் தியாகராஜா இந்நிகழ்வுக்கு தைது 
ஆதரமவ வழஙகியிருந்தார.

“க்டல்ோர ைற்றும் அனுபவோர சுற்றுலா 
மையைாக யாழ்பபாணம் திகழ்வதற்கு  அதிக்ளவு 
வாய்பபுகள காணபபடுகின்றன.  மிரிஸ்்ஸ ைற்றும் 

்காழும்பு ைரீனா சபாரட சிற்றிமயத் ்தா்டரந்து 
இது எைது மூன்றாவது ்ேயற்பாடடு மையைாக 
அமைந்திருக்கும்.  உளநாடடு ைற்றும் ேரவசதே 
சுற்றுலா  வ்ளரச்சிமய கடடி்யழுபப எைக்கு 
ஏதுவாக அமைந்திருக்கும். சவலமணயில் 4.5 
ஏக்கர காணியில் 540 ேதுர மீற்றர பகுதியில் புதிய 
SLYG பயிற்சி நிமலயம் ைற்றும் ப்டகுத்துமற 
ஆகியன அமைந்துள்ளன” என்றார.

யாழ்பபாண பயிற்சி நிமலயத்தினால் எந்திரவியல் 
்பாறியியல், மின்ோரம், ்வல்டிங, குளிரோதனப 
்படடி ைற்றும் வாயு குளிரூடடி சபான்றவற்றில் 
அடிபபம்ட  திறன் பயிற்சிகள வழஙகபபடும். 
அதமனத் ்தா்டரந்து ப்டகு நிரைாணம் ைற்றும் 
உள்ளக ைற்றும் ்வளியக என்ஜின் பழுதுபாரபபு 
ைற்றும் பராைரிபபு ்தா்டரபான பிரசயாக 
பயிற்சிகளும் வழஙகபபடும். ஒரு வரு்ட 
காலபபகுதிக்கு கற்மககள முன்்னடுக்கபபடும் 
என்பது்டன், சகாடபாடடு ைற்றும் பிரசயாக 
ரீதியான பயிற்சிகம்ளக் ்காண்டிருக்கும்.  
அதனூ்டாக பட்டதாரிகளுக்கு ப்டகு நிரைாணத் 

துமறயில் பணியாற்றுவதற்கான வாய்பபுக் 
கிம்டக்கும்.

உளநாடடு ைற்றும் ேரவசதே சுற்றுலா 
ந்டவடிக்மககளுக்காக பயன்படுத்தபபடும் Ocean 
Diamond - 80 அடி மிதக்கும் புடடிக் ச�ாட்டல் 
ைற்றும் Ceycat - 55 அடி மிதக்கும் கடடுைரம் சபான்ற 
ப்டகுகள நிரைாணம் ்தா்டரபான பிரசயாக 
பயிற்சிகள வழஙகபபடும்.

பிரிஙகியரஸ் ்தா்டரந்து குறிபபிடுமகயில், 
“சபாரட சிடடி ்காழும்பு ைரீனா ைற்றும் 
யாழ்பபாணம் இம்டசய ப்டகுச் சேமவமய 
ஆரம்பித்து யாழ்பபாணத்துக்கும் ்காழும்புக்கும் 
இம்டயிலான தூரத்மத ்நருக்கைாக்க நாம் 
முயற்சிக்கின்சறாம்.

அதனூ்டாக வ்டக்மக நீர அடிபபம்டயான சுற்றுலா 
ைற்றும் க்டல்ோர சுற்றுலா ந்டவடிக்மககளுக்கான 
புதிய மையைாக ்காண்டிருக்க முடியும். சிசலான் 
சிபபிங சகாரபசரஷனு்டன் இமணந்து ப்டகுகம்ள 
நிரைாணிபபதற்கு திட்டமிடடுளச்ளாம். இமவ 
ஆரம்பத்தில் உளநாடடில் பயன்படுத்தபபடும். 
அதமனத் ்தா்டரந்து, எதிரகாலத்தில் 
எல்மலகளுக்கிம்டசய பயணிக்கக்கூடிய 
ப்டகுகம்ள நிரைாணிக்க திட்டமிடடுளச்ளாம். 
பயிற்சி முற்றிலும் இலவேைானதாகும்,  ேகல 
ைாணவரகளுக்கும் இலவே காமல உணவு, ைதிய 
உணவு, பாதுகாபபு  உபகரணஙகள ைற்றும் 
தினேரி ்காடுபபனவு வழஙகபபடும். அவரகள 
பயிற்சிமய பூரத்தி ்ேய்ததும், அவரகளுக்கு NAITA 
ைற்றும் BAFF ோன்றிதழ்கள வழஙகபபடும். 
இமவ உளநாடடிலும் ேரவசதே ரீதியிலும் 
்ேல்லுபடியாகும்” என்றார.

வடக்கில் கடற்றொழில் பயிறசித் திடடத்்தை 
முன்னெடுக்கும் Sail Lanka Yachting William Angliss @ SLIIT 
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ntspg;gLj;jpa khztu;fSf;F rpwg;G 

nfsutpg;GfNshL William Angliss 
epWtdj;jpd; gl;lkspg;G tpoh gy;NtW 

rpwg;G mk;rq;fSld; Nfhyhfykhd 

Kiwapy; Vw;ghL nra;ag;gl;bUe;jJ.
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William Angliss @ SLIIT epWtdj;jpd; 
VohtJ tUlhe;j gl;lkspg;G tpoh

்நாச்சியாகை ைற்றும் அநுராதபுரம்  
ைாவட்டத்தில்  சவகைாக வ்ளரந்து வரும் 
வாடிக்மகயா்ளர த்ளத்திற்குப பதிலளிக்கும் 
வமகயில், முன்னணி ஒருஙகிமணந்த நிதிச் 
சேமவ வழஙகுநரான HNB FINANCE PLC, 
்நாச்சியாகை, தபுத்சதகை வீதியிலுள்ள 
Buddhist Centreக்கு அருகாமையில் இருந்து 
இலக்கம் 58 புத்த்ளம் வீதி, ்நாச்சியாகை, 
இ சேமவ ைத்திய நிமலயத்மத இ்டைாற்றம் 
்ேய்துள்ளது்டன் புதிய தஙகக் க்டன் 
பிரிமவயும் திறந்துள்ளது.

HNB FINANCEஇன் முகாமைத்துவப 
பணிபபா்ளரரும் பிரதை நிமறசவற்று 
அதிகாரியுைான ேமிந்த பிரபாத், ்நாச்சியாகை 
சேமவ ைத்திய நிமலய ஊழியரகள ைற்றும் 
பிற நிரவாக பணியா்ளரகள ஆகிசயாரின் 
முன்னிமலயில் மீண்டும் திறந்து மவத்தார.

"புதிய வாடிக்மகயா்ளரகளுக்கு வேதியாக 
எஙகள கடுமையான விரிவாக்கம் ைற்றும் இ்டத் 
சதமவகளின் ஒரு பகுதியாக தஙகக் க்டன் 
பிரிவு்டன் இந்த சேமவ ைத்திய நிமலயத்மத 
இ்டைாற்றம் ்ேய்து மீண்டும் ்தா்டஙகுவது 

மிகவும் முக்கியைானது. எஙக்ளது விரிவாக்கத் 
திட்டஙகம்ளச் சீராகச் ்ேயல்படுத்துவமத 
உறுதி ்ேய்ததற்காக எஙகள குழுவிற்கு 
நான் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிசறன், 
சைலும் இந்த கதவுகள வழியாகச் ்ேல்லும் 
எஙகளும்டய தற்சபாமதய ைற்றும் 
ோத்தியைான வாடிக்மகயா்ளரகளுக்கு சேமவ 
்ேய்ய நாஙகள இபசபாது நன்கு தயாராகி, 
ஆரவைாக உளச்ளாம் என்று நம்புகிசறன்.” 
என HNB FINANCEஇன் முகாமைத்துவப 
பணிபபா்ளரரும் பிரதை நிமறசவற்று 
அதிகாரியுைான ேமிந்த பிரபாத் கருத்து 
்தரிவித்தார.

புதிய விோலைான சேமவ ைத்திய 
நிமலயைானது வார நாடகளில் காமல 8.30 
ைணி முதல் ைாமல 5.00 ைணி வமர வரத்தக 
ந்டவடிக்மககளுக்காக திறந்திருக்கும், 
சைலும் வணிகக் க்டன்கள, தனிநபர க்டன்கள 
ைற்றும் லீசிங வேதிகள உளளிட்ட அவரகளின் 
சேமவகளின் அதிகரித்து வரும் சதமவமயப 
பூரத்தி ்ேய்யும் வமகயில் முழுமையாகத் 
தயாராக உள்ளது.

புதிய இடத்தில் ந�ொச்சியொகம 
HNB FINANCE மத்திய நிலையம்

்பண்களின் ஆரவத்மத 
்வளிக்்காண்டு வரும் வமகயில், 
மீரா facewash இனால் ேல்சபடஅற்ற, 
பர்பன் அற்ற தயாரிபபுகம்ள 
மிருதுவான ேருைஙகளுக்கு பயன்படுத்த 
ஊக்குவிபபு

சவகைாக விற்பமனயாகும் 
நுகரசவார ்பாருடகள விற்பமனயில் 
ேந்மதயில் முன்சனாடியாகத் திகழும் 
Cavinkare லஙகா நிறுவனத்தினால் மீரா 
Facewash இலஙமகயில் அறிமுகம் 
்ேய்யபபடடுள்ளது. இந்த அறிமுக 
நிகழ்வு அண்மையில் ்காழும்பில் 
இ்டம்்பற்றது. ்பண்களின் தினேரி 
ேருைம்ோர பிரச்ேமனகளுக்கு 
தீரவாக Red Sandal (்ைன்மையான 
ேருைத்துக்கு), Neem& Tea Tree (பருக்கள 
இல்லாத ேருைத்துக்கு) ைற்றும் Wild 
Turmeric (்தளிவான ேருைத்துக்கு) 
என மூன்று ்தரிவுகளில் மீரா Facewash 
அறிமுகம் ்ேய்யபபடடுள்ளது.

ேவரக்காரம் அற்ற, ேல்சபட அற்ற, 
பர்பன் அற்ற தயாரிபபாக மீரா 
facewash அமைந்துள்ளது்டன், ேருைத்து
க்குமிகவும்மிருதுவானதாகஅமைந்துள
்ளது. பாரம்பரிய ஆயுரசவத முமறகளில் 
குறிபபி்டபபடடுள்ள இயற்மகயான 
சேரைானஙகம்ளக் ்காண்டு 
இந்தத் தயாரிபபு அமைந்துள்ளது. 

ேலிமேக்கிளிக் அமிலம் இல்லாத 
பருக்களுக்கான சிகிச்மே வழஙகக்கூடிய 
facewash ஆக அமைந்துள்ளது.

prebiotic ்தாழில்நுடபத்மதப 
பயன்படுத்தி பருக்கம்ள 
ஏற்படுத்தக்கூடிய 99.9% ஆன 
பக்டீரியாக்கம்ள அகற்றுவதற்கு 
உதவியாக அமைந்துள்ளது.

இலஙமகயின் நவீனயுக இ்ளம் 
்பண்கம்ள இலக்காகக் ்காண்டு 
மீரா facewash அமைந்திருபபது்டன், 
பாரம்பரிய ்ேயற்பாடுகள 
ைற்றும் இயற்மக சேரைானஙகள 
்தா்டரபில் உறுதியான 
நம்பிக்மக ்காண்டிருபசபாருக்கு 
்பாருத்தைானதாக அமைந்துள்ளது.

ஆசராக்கியைான ேருைத்மதக் 
்காண்டிருபபதன் முக்கியத்துவம் 
்தா்டரபில் இன்மறய இ்ளம் ்பண்கள 
நன்கு வாசித்து, புரிந்துணரமவக் 
்காண்டுள்ளனர. அழகிய ேருைம் 
எந்த்ளவு ஆசராக்கியைானது என்பது 
பற்றியும் அறிந்துள்ளனர. இந்த 
இயற்மக சேரைானஙகள ்தா்டரபான 
விஞஞான ரீதியான புரிந்துணரவு்டனான 
நம்பிக்மகயின் அடிபபம்டயில் 
இவரகள ைத்தியில் இந்த புரிந்துணரவு 
ஏற்படடுள்ளது.

பிரத்திசயக பராைரிபபு பிரிவின் 

(இலஙமக, பஙக்ளாசதஷ் ைற்றும் 
சநபா்ளம்) வியாபார தமலமை 
அதிகாரி அருண்ோக்சகா இந்த 
நிகழ்வில் ்ைய்நிகரான முமறயில் 
இமணய வழியாக இமணந்து கருத்துத் 
்தரிவிக்மகயில், “இன்று மீரா facewash 
அறிமுகம் ்ேய்யபபடடுள்ளது்டன், 
்பருை்ளவு ்வற்றிகரைாக அமைந்துள்ள 
மீரா ஷம்பு ்தரிவுகளு்டன் இமதயும் 
சேரத்துளச்ளாம். இதனு்டன், 
இலஙமகயரகளுக்கு நீண்்டகாலைாக 
மீரா வரத்தகநாை தயாரிபபுகளின் 
பாரம்பரியத்தின் ்ேழுமைமய 
சைம்படுத்த எதிரபாரக்கின்சறாம். 
இவற்றில் காணபபடும் ்தரிவுகள, 
இலஙமகயரகளின் சதமவகளுக்கு 
்பாருத்தைானதாக அமைந்திருக்கும் என 
நம்புகின்சறாம். நுகரசவாருக்காக சைலும் 
பல தயாரிபபுகம்ள அறிமுகம் ்ேய்ய 
உறுதியளிக்கின்சறாம்” என்றார.

இந்நிகழ்வில் பிரத்திசயக பராைரிபபு 
வியாபார பிரிவின் இலஙமகக்கான 
தமலமை அதிகாரி ரனீ கருத்துத் 
்தரிவிக்மகயில், “மீரா facewash 
அறிமுகத்தினூ்டாக Cavinkare 
லஙகாவுக்கு பிரத்திசயக பராைரிபபு 
வியாபாரத்தின் பாரிய பிரி்வான்றினுள 
பிரசவசிக்க முடிந்துள்ளது. எைது 
விநிசயாக வமலயமைபமப 
சைம்படுத்தி, அதனூ்டாக எைது 
வாடிக்மகயா்ளரகளுக்கு தரைான ேருை 
பராைரிபபு தீரவுகம்ள வழஙகக்கூடியதாக 
இருக்கும். இலஙமகயின் ஒவ்வாரு 
நுகரசவாருக்கும் தரைான தயாரிபபுகம்ள 
்பற்றுக்்காளவமத உறுதி்ேய்யும் 
வமகயில் நாம் பணிகம்ள 
முன்்னடுபசபாம்” என்றார.

அறிமுகமாகிறது இயற்க   
சேரமானஙகளடஙகிய மீரா Facewash  fSj;Jiw khtl;l 

vOj;jhsu; rq;f nrayhsUk; 
gpugy vOj;jhsUk; 
mwptpg;ghsUkhd vk;.
gh]p ]{igupd; (Fassy 
wedding throne show room 
& flower garden)  mSj;fk 
rPdhJiw> k];[pj; tPjpapy; 
jpwe;J itf;fg;gl;lJ.

ju;fhefu; &kp gTz;Nl\d; 
];jhgfUk; ,yq;if 
kUe;jhf;ff; $l;Lj;jhgd 
Kd;dhs; jiytUkhd 
nlhf;lu; vk;.vr;.vk;. &kp> 
,uj;jpdf;fy; tu;j;jfu; 
mjhTy;yh> mG+gf;fu; 
MfpNahu; ,jid 
jpwe;Jitj;jdu;.
Kd;dhs; ghuhSkd;w 

cWg;gpdu; vk;.v];.vk;. 

m];yk; `h[pahu;> ju;fhefu; 
,];yhkpa eyd;Gupr; 
rq;fjiytu; V.gp.vk;.                            
]{i`u; `h[pahu;> 
NgUtis gpuNjr rig 
Kd;dhs; 
jiytUk; 
jw;Nghija 
vjpu;f;fl;rp 
gpujhd mikg; 
ghsUkhd 
V.Mu;.vk;. 
gjpAj;jPd; r%f 
Nritahsu; 
n[] {f; 
m`kj;> 
Kfj;jk; 
Ku;jh[; rkPk; 
cl;gl gyUk; 
epfo;tpy; 

fye;J nfhz;ldu;. jpUkz 
itgtq;fSf;F throne 
Njitahdtu;fs; vk;.gh]p ]{igu;  
0770812420 vd;w ,yf;fj;Jld; 
njhlu;Gnfhs;syhk;.

mSj;fkapy; gh]p jpUkz throne fhl;rpaiw

பணி ்ேய்வதற்கான சிறந்த இ்டம் (Great Place 
to Work ) நிறுவனத்தினால் 2021 இல் மிகவும் 
்கௌரவமிக்க 4 விருதுகளுக்காக AIA ஸ்ரீலஙகா 
பாராடடி ்கௌரவிக்கபபடடிருந்தது.

இலஙமகயின் பணி ்ேய்வதற்காக 
சிறந்த இ்டம், நிறுவனத்தின் சுயாதீன 
ஆய்வா்ளரகளினால் AIA இன்ஷஷூரன்ஸ் 
்தா்டரச்சியாக 9 ஆவது வரு்டைாகவும் 
மிகச்சிறந்த பணியி்டம் (Best WorkplaceTM️), 
முதன் முமறயாக பாரிய வமகபபடுத்தலுக்கான 
ஆசியாவின் படடியலில் மிகச்சிறந்த பணியி்டம் 
(Best WorkplacesTM️ in Asia list – large category), 
ைற்று்ைாரு முதல் விருதான மிசலனியல் 
தமலமுமறயினருக்கான மிகச்சிறந்த பணியி்டம் 
(Best WorkplacesTM️ for M️illennials), ைற்றும் 
்பண்களுக்கான மிகச்சிறந்த பணியி்டம் 
(Best WorkplacesTM️ for Women) விருதுகம்ள 
தனதாக்கியிருந்ததால் AIA இன்ஷஷூரன்ஸ் 
நிறுவனத்திற்கு 2021 மிகவும் முக்கியத்துவமிக்க 
ஒரு வரு்டைாகசவ அமைந்திருந்தது.

AIA மிகச்சிறந்த ்தாழில் தருநருக்கான த் 
தனதாக்கி தனது அமனத்து ஊழியரகளுக்கும் 

மிகச்சிறந்த பணியி்டைாகத் தன்மன 
அம்டயா்ளபபடுத்தி சவறுபடுத்திக் காடடியிருந்த 
காரணத்தினால் 2021 இல் பணி ்ேய்வதற்கான 
சிறந்த இ்டம் (Great Place to Work) நிறுவனத்தின் 
பகுபபாய்வு முடிவுகளின் ஊ்டாக மிகவும் 
கடுமையான அ்ளவுசகாள ைற்றும் கலாோரத் 
தணிக்மக வினாத்தாள ஆகியவற்றில் AIA 
சித்திந்திருந்தது்டன் இலஙமகயில் மிகச்சிறந்த 

்பறுசபற்றிமனப ்பற்ற நிறுவனைாகவும் 
திகழ்ந்திருந்தது.

AIA இன் பிரதான நிமறசவற்று அதிகாரி 
நிகில் அத்வானி கருத்துத் ்தரிவிக்மகயில், 
பணியி்டத்மதப பற்றிய ஊழியரகளின் நம்பிக்மக, 
்பருமிதம் ைற்றும் ைகிழ்ச்சி சபான்றன மிகவும் 
முக்கியைானதும் முதன்மையானதுைான 
வி்டயஙக்ளாகும் எனத் ்தரிவித்திருந்தார. 

 2021 இல் GPTW விருதுகளை வென்றுளை AIA இன்்ஷூரன்ஸ் 

 வேலணையில் புதிய 
படகுத்துணை
 சுமார் நூறு தமிழ்  
இணைஞர்்களுக்கு பயிற்சி
 ஒரு ேருட வ்காடபாடடு 
மற்றும் பிரவயா்கக் 
்கற்ண்க்கள்

(glq;fs; - NgUtis gP.vk;. Kf;jhu;)
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மைஷ ராசிக்்ாரர்மே, உங்ள் ராசிக்கு இந்த வாரம் 
நவ கிர்ங்ள் சா்த்ைா் உள்ேது. பத்தாம் வீட்டில் 
சூரியன், சனி, பு்தன், லாப ஸ்தானததில் குரு, இரண்-
டாம் வீட்டில் ராகு, எட்டாம் வீட்டில் ம்து சசவவாய், 
ஒன்ப்தாம் வீட்டில் சுக்கிரன் என கிர்ங்ள் பயணம் 
சசய்கின்்றன. ராசிநா்தன் சசவவாய் ஒன்ப்தாம் வீட்டில் 
சுக்கிரன் உடன் பயணம் சசய்கி்றார. பணத ம்தமவ்ள் 
பூரததியாகும். மவமலயில் முன்மனற்்றம் ஏற்படும். 
புதிய மவமல வாய்ப்பு அமையும்

சுக்கிரமன ராசி அதிபதியா்க் ச்ாண்ட ரிஷப ராசிக்-
்ாரர்மே, ராசியில் உள்ே ராகு சில மநரங்ளில் ைனக்கு -
ழப்பதம்த ்தருவார. உடல் ஆமராக்கியததில் ்வனமும் 
நி்தானமும் ம்தமவ. சூரியன், சனி,பு்தன் இமணநது 
ஒன்ப்தாம் வீட்டில் பயணம் சசய்கின்்றன, எட்டாம் 
வீட்டில் சுக்கிரன் பயணம் சசய்வ்தால் மபச்சில் ் வனம் 
ம்தமவ. பயணங்ளில் நி்தானம் அவசியம். பு்தனும் 
சுக்கிரனும் வக்ர நிமலயில் பயணம் சசய்கின்்றன. 
்ணவன் ைமனவி இமடமய சிறு சிறு பிரச்சிமன்ளும் 
சசலவு்ளும் வரலாம். 

பு்தன் ப்வாமன ராசி அதிபதியா்க் ச்ாண்ட மிதுன 
ராசிக்்ாரர்மே, இந்த வாரம் சூரியன் உங்ள் ராசிநா-
்தன் பு்தமனாடு இமணநது எட்டாம் வீட்டில் சனிமயாடு 
பயணம் சசய்கி்றார. ஏழாம் வீட்டில் சுக்கிரன், விமரய 
ஸ்தானததில் ராகு, ஆ்றாம் வீட்டில் ம்து, சசவவாய், 
ஒன்ப்தாம் வீட்டில் குரு என கிர்ங்ள் பயணம் சசய்-
கின்்றன. நீண்ட ்ாலைா் எதிரபாரத்த நல்ல ்ாரியம் 
நமடசபறும். ்டன் பிரச்சிமன நீஙகும் அேவிற்கு 
பண வரவு அதி்ரிக்கும். சசாந்த ச்தாழில் வியாபாரத-
தில் லாபம் அதி்ரிக்கும். சசாந்த ச்தாழில் ச்தாடங் 
முயற்சி சசய்யலாம். 

சநதிரமன ராசி அதிபதியா்க் ச்ாண்ட ்ட் ராசிக்-
்ாரர்மே, இந்த வாரம் ராசிக்கு ஐந்தாம் வீட்டில் 
சசவவாய், ம்து,  ஆ்றாம் வீட்டில் சுக்கிரன், ஏழாம் 
வீட்டில் சூரியன், பு்தன், சனி, எட்டாம் வீட்டில் குரு 
என கிர்ங்ள் பயணம் சசய்கின்்றன. இந்த வாரம் சந-

திரன் சஞசாரம் சா்த்ைா் உள்ே்தால் உங்ளுக்கு சுப 
சசலவு்ள் அதி்ம் இருக்கும் சம்ா்தரர்ள் வீட்டு 
விமஷசங்ளில் பஙம்ற்பீர்ள். ைம்றமு் எதிரி்ள் 
ச்தால்மல அதி்ரிக்கும். பிள்மே்ோல் சுப சசய்தி -
்ள் ம்தடி வரும். சிலருக்கு நல்ல மவமல கிமடக் -
கும்.

சூரியமன ராசி அதிபதியா்க் ச்ாண்ட சிம்ை ராசிக்-
்ாரர்மே, இந்த வாரம் ராசிக்கு நான்்ாம் வீட்டில் 
ம்து ஐந்தாம் வீட்டில் சசவவாய் சுக்கிரன், ஆ்றாம் 
வீட்டில் சூரியன், சனி, பு்தன், ஏழாம் வீட்டில் குரு 
பத்தாம் வீட்டில் ராகு என கிர்ங்ள் பயணம் சசய்-
கின்்றன. மயா்ங்ளும் சவற்றி்ளும் நிம்றந்த அமைா -
்ைான வாரைா் அமைநதுள்ேது. எதிரி்ள் ச்தால்மல -
்ள் நீஙகும். ம்தமவக்கு ஏற்ப பண வரவு அதி்ரிக்கும். 
மவமல வாய்ப்பு்ளுக்்ான மபாட்டி ம்தரவு்ளில் 
சவற்றி கிமடக்கும். வீடு நிலம் வாஙகும் எண்ணம் 
நிம்றமவறும். 

 பு்தன் ப்வாமன ராசி அதிபதியா்க் ச்ாண்ட ் ன்னி 
ராசிக்்ாரர்ளுக்கு இந்த வாரம் நவ கிர்ங்ளின் சஞ -
சாரம் சா்த்ைா் அமைநதுள்ேது. பூரவ புண்ணிய 
ஸ்தானததில் சூரியன், சனிமயாடு ராசிநா்தன் பு்தன் 
இமணநதுள்ோர. பிள்மே்ோல் நல்ல சசய்தி்ள் 
ம்தடி வரும் சசாதது மசரக்ம் ஏற்படும். மயா்ங்ள் 
நிம்றந்த வாரம். திருைணம் முடிநது குழநம்த்ளுக் -
்ா் ்ாததிருப்பவர்ளுக்கு புததிரபாக்கியம் ம் கூடி 
வரும். ைன நிம்ைதி அதி்ரிக்கும். புதிய மவமலயும் 
இடைாற்்றமும் ஏற்படும். சபண்்ள் ைனைகிழ்ச்சி -
மயாடு இருப்பீர்ள். ்ணவன் ைமனவி இமடமய 
சநருக்்ம் அதி்ரிக்கும். 

சுக்கிரமன ராசி அதிபதியா்க் ச்ாண்ட துலாம் 
ராசிக்்ாரர்மே, இந்த வாரம் உங்ள் ராசிக்கு இரண் -
டாம் வீட்டில் ம்து சசவவாய், மூன்்றாம் வீட்டில் சுக் -
கிரன் நான்்ாம் வீட்டில் சூரியன், சனி, பு்தன், ஐந்தாம் 
வீட்டில் குரு, எட்டாம் வீட்டில் ராகு என கிர்ங்ள் 
பயணம் சசய்கின்்றன. சநதிரன் சஞசாரம் சா்த்ைா் 
உள்ேது. ச்தாழில் வியாபாரததில் லாபம் வரும். குழந -
ம்த்ோல் சநம்தாஷம் அதி்ரிக்கும். விவசாயம் விருத-
தியாகும். எதிரபாரா்த வம்யில் பணம் கிமடக்கும். 
சுபிட்சங்ள் நிம்றந்த வாரம் சசல்வச் மசமிப்பு அதி் -
ரிக்கும். 

 சசவவாய் ப்வாமன ராசி அதிபதியா்க் ச்ாண்ட 
விருச்சி் ராசிக்்ாரர்மே, ம்து உடன் சசவவாய் 
இமணநது உங்ள் ராசியில் பயணம் சசய்வ்தால் 
ம்தமவயற்்ற எண்ணங்மே ்தவிரக்்வும். சநதிரன் சஞ -
சாரம் வார துவக்்ததில் சா்த்ைா் இல்மல. மூன்்றாம் 
வீடான முயற்சி ஸ்தானததில் சூரியன், சனி, பு்தன் 
இமணநது பயணம் சசய்கி்றார. புதிய முயற்சி்ளுக்கு 
சவற்றி கிமடக்கும். மவமலயில் இருந்த ்தமட்ள் 
்தாை்தங்ள் நீஙகும். ்த்வல் ச்தாடரபு சி்றப்பமடயும். 
பூரவீ் சசாததிலிருநது பணம் கிமடக்கும். 

குரு ப்வாமன ராசி அதிபதியா்க் ச்ாண்ட ்தனுசு 
ராசிக்்ாரர்மே, உங்ள் ராசிக்குள் சுக்கிரன், இரண் -
டாம் வீட்டில் சூரியன், பு்தன், சனி, மூன்்றாம் வீட்டில் 
குரு, ஆ்றாம் வீட்டில் ராகு, விமரய ஸ்தானததில் ம்து 
என கிர்ங்ள் பயணம் சசய்கின்்றன. சநதிரன் சஞ-

சாரம் சா்த்ைா் உள்ேது. இந்த வாரம் உங்ளுக்கு 
குடும்ப ஸ்தானததில் சூரியன் சனி இமணநதுள்ே-
்தால் வீட்டிலும் அலுவல்ததிலும் ம்தமவயற்்ற வீண் 
மபச்சிமன ்தவிரக்்வும். நண்பர்ளிடமும் சண்மட 
சச்சரவிமன ்தவிரக்்வும், விட்டுக்ச்ாடுதது சசல்வது 
நன்மைமய ஏற்படுததும். 

சனிப்வாமன ராசிநா்தனா்க் ச்ாண்ட ை்ர ராசிக் -
்ாரர்மே, ராசிநா்தன் சனி உங்ள் ராசியில் சூரியன் 
பு்தமனாடு பயணம் சசய்கி்றார. இரண்டாம் வீட்டில் 
குரு ஐந்தாம் வீட்டில் ராகு, லாப ஸ்தானததில் ம்து, 
விமரய ஸ்தானததில் சுக்கிரன் சசவவாய் என கிர்ங -
்ள் பயணம் சசய்கின்்றன. மவமலயில் பளு கூடும், 
உடல் உமழப்பு அதி்ரிக்கும். இந்த வாரம் பண வரவு 
அதி்ரிக்கும் கூடமவ சுப சசலவு்ளும் வரும். மூத்த 
உடன் பி்றப்பு்ளின் உ்தவி கிமடக்கும். உ்றவினர்-
ோல் நன்மை உண்டாகும். திடீர பண வரவு வரும். 
வீண் சசலவு்ளில் ்வனம் ம்தமவ. மபச்சினாமலமய 
்ாரியம் சாதிததுக் ச்ாள்வீர்ள். 

சனி ப்வாமன ராசி அதிபதியா்க் ச்ாண்ட கும்ப 
ராசிக்்ாரர்மே, நன்மை்ள் நிம்றந்த வாரைா் அமைந-
துள்ேது. ராசியில் குரு நான்்ாம் வீட்டில் ராகு, பத்தாம் 
வீட்டில் ம்து, விமரய ஸ்தானததில் சூரியன், சனி, 
பு்தன் என கிர்ங்ள் பயணம் சசய்கின்்றன. வார துவக்-
்ததில் சநதிரன் சஞசாரம் சா்த்ைா் இல்மல திடீர பண 
வருைானமும் சுப விமரய சசலவு்ளும் அதி்ரிக்கும். 
மவமல சசய்யும் இடததில் சம்பே உயரவும் அதி்ரிக்-
கும். அரசு மவமலயில் இருப்பவர்ளுக்கு அதி்ாரப் 
ப்தவி கிமடக்கும். அரசு பணி புரிபவர்ளுக்கு ப்தவி 
உயரவு கிமடக்கும். 

 குரு ப்வாமன ராசி அதிபதியா்க் ச்ாண்ட மீன ராசிக்-
்ாரர்மே, விமரய ஸ்தானததில் குரு, லாப ஸ்தானததில் 
சூரியன், சனி, பு்தன் இமணநதுள்ே்தால் ச்தாழில் வியா-
பாரததில் லாபம் அதி்ரிக்கும். மு்தலீடு்ளில் லாபம் இரட்-
டிப்பாகும். மூன்்றாம் வீட்டில் ராகு, ஒன்ப்தாம் வீட்டில் 
ம்து என கிர்ங்ள் பயணம் சசய்கின்்றன. விமரய ஸ்தா-
னததில் உள்ே குரு சுப விமரய சசலவு்மே ஏற்படுதது-
வார. திடீர ைருததுவ சசலவு்ள் வரலாம். குழநம்த்ளின் 
உடல் ஆமராக்கியததில் அக்்ம்ற ் ாட்டுவது அவசியம். 
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 மேஷம்  

மாதவி சிவலீலன் ...?

ஈ ழததிலிருநது உயர ்ல்விக்்ா் 1966இல் இங -
கிலாநதுக்குப் புலம் சபயரந்த ்ல்வியியலாே -
ரான ் லாநிதி இ நிததியானந்தன் ்தனது வாழ்க்-

ம்ப் பயணதம்த ’Kudil and the headmaster’ (குடில் 
ச்ாண்ட ்தமலமை ஆசான்) என்கின்்ற ்தமலப்பில் 
ஆஙகிலசைாழியில் எழுதி 19.12.2021 அன்று சைய்-
நி்ர வழி சவளியிட்டிருந்தார. புலம்சபயர சூழலில் 
வாழ்கின்்ற இேம்சநதியினருக்கு எங்ேது வாழ்-
வியல் வரலாறு உணரத்தப்பட மவண்டுசைன்்ற 
மநாக்கில் இநநூல் சவளி வந்தாலும் அமனவராலும் 
வாசிக்்ப்பட மவண்டிய நூலா் அமைநதிருக்கின்-
்றது. நிததியானந்தன்  மபரா்தமனப் பல்்மலக்்ழ் 
இரசாயனவியல் விரிவுமரயாேரா்க் ்டமையாற்றி, 
இலண்டனில் ஒரு விஞஞானியா், எழுத்தாேரா், 
ஊட்வியலாேரா், ்தமிழ் ்மலபண்பாட்டுச் சசயற்-
பாட்டாேரா், சமூ்மசமவயாேரா்த ்தன்மனத ்த் -
வமைததுக் ச்ாண்டவர. சி்றந்த ்தமலமைப்பண்பு, 
நிரவா்ததி்றன் என்பன இவரது ஆளுமைக்கு மைலும் 
சைருகூட்டுகின்்றன. 

ஈழததிலிருநது ்தமிழர்ள் பல்மவறு ்ால்ட்டங் -
ளில் மைமலதம்தச நாடு்ளுக்குப் புலம்சபயரநதுள்-
ேனர. அவற்றில் 1980்ளின் பின், குறிப்பா் 1983 
இனக்்லவரததிமன அடுதது இமேஞர்ள் உயிரச்-
சம் ்ருதி சபருநச்தாம்யா் நாட்மட விட்டு சவளி-
மயறியிருந்தனர. அவர்ேது வரும் ஏற்படுததிய 
்தாக்்ம், பிரச்சிமன்ள், பண்பாட்டு இடரப்பாடு்ள் 
சாரநது பல நூல்்ளும் ்ட்டுமர்ளும் சவளி வந்த 
நிமலயில் அ்தற்கு முன்மனய ஈழத்தமிழர இலண் -
டனில் வாழ்ந்த வாழ்வு பற்றி இதுவமர சபரிதும் 
மபசப்படவில்மல. அந்த வம்யில் நிததியானந-
்தன் அவர்ேது வாழ்க்ம் வரலாற்றினூடா் அந்த 
வாழ்வு மும்ற பற்றி எம்ைால் அறிய முடிகின்்றது.  

ஈழத்தமிழர்ேது நிரந்தரைான புலம்சபயரவு இங-
கிலாநம்தப் சபாறுத்தவமரயில் ஏ்றக்கும்றய ஐம்பது 
அறுபது வருடங்மே உள்ேடக்கியது. அவவேவு 
்ால வரலாற்ம்றாடு ்லாநிதி இ நிததியானந்தனின் 
இஙகிலாநது வாழ்வு பிமணநதிருப்பது முக்கியைான 
விடயைாகும். ஏசனனில் இவரது வாழ்க்ம் வர-
லாற்ம்றாடு இலண்டனில் ஈழத்தமிழர வரலாற்ம்ற 
எம்ைால் அனுைானிக்் முடியும். குறிப்பா் ்தனி 
ைனி்த வாழ்வியல் சாரநது ்தனக்்ான வரலாற்ம்றயும் 
சமூ்ஞ சாரநது முன்சனடுத்த இவரது நடவடிக்ம -்
்ள், இலண்டன் ்தமிழர்ேது வரலாற்ம்றயும் மபசுகின்-
்றன.

்தனது இலண்டன் வீட்டிற்குக் ’குடில்’ எனப் சபயர 
மவததிருக்கும் இவரது சசயற்பாடு்ளும் எளிமையும் 
்ாததிரமும் மிக்்மவயாகும். நூல் வாசிப்மபாருக்கு 
உதமவ்ம் ்தருகின்்ற மும்றயில் அமைநதிருக்கும் ்ார-
ணத்தால் வாழ்க்ம்மயத திட்டமிட்டு முன்மனற்்ற 
விரும்புகின்்றவர்மே சவகுவா் ்வரநதிழுக்கும். 
இலண்டன் சூழலுக்குள், ்ல்விக்குள், மவமலவாய்ப்-
புக்குள், ்தமிழ் சமூ்ததுக்குள் ்தன்மன இமணததுச் 
சசயற்படுகின்்ற மபாது ்தான் பட்ட சிரைங்மே, 
சாதித்த சா்தமன்மே இயல்பா் எந்த வி்தக் கூட்டல் 
்ழித்தலின்றி முன் மவததிருக்கின்்றார. அந்த 
வம்யில் இ்தமனச் சம்பவங்ளின் ச்தாடரச்சியா்ப் 
பாரக்்ாைல் ஒரு வரலாற்றின் ச்தாடரச்சியா்ப் பாரக்-
்த தூண்டுகின்்றது.

 நிததியானந்தன் அவர்ேது குடும்பம் சாரந்த விட-
யங்ள் உணரவுபூரவைானமவ. அமனதம்தயும் 
்தட்டிக் ச்ாடுதது ஆ்தரிக்கும் ்தநம்தயின் இயல்பும் 
்ண்டிப்புடன் அறிவுமர கூறும் ்தாயின் அரவமணப்-
பும் அவற்ம்றத ்தன் வாழ்நாளில் ்மடப்பிடித்த ஒரு 
ை்னின் வேரச்சிப் பாம்தயும் ஒவசவாரு பிள்மேயும் 
அறிநது மவததிருக்் மவண்டியமவயா்வுள்ேன. 
இவரது ்ா்தற்்ம்த இன்னும் சுவாரசியமுமடய்தா் 
இருக்கின்்றது.

1960்ளில் படித்த இமேஞர்ள் உயர்ல்விக்்ா -்
வும் மவமல வாய்ப்புக்்ளுக்்ா்வும் இலண்டனுக்கு 
வந்தமபாது, வீட்டு வசதி்ள் சபரி்தா் இருக்்வில்மல. 
குளிர ்ாலததில் வீட்மடச் சூடா் மவததிருப்ப-
்தற்கு நிலக்்ரி அல்லது ைண்சணண்சணய் சூடாக்கி-
்மேமய பயன்படுததியுள்ேனர. ைலசலகூடங்ள் 

வீட்டின் சவளிப்பு்றததிமலமய இருநதிருக்கின்்றன. 
குளிப்ப்தற்கு 5p ச்ாடுதது சபாதுக் குளியலம்றயில் 
குளிததுள்ேனர. ‘skinhead’ என்று அமழக்்ப்படும் 
இனவாதி்ளின் ்தாக்கு்தல்்ளில் இருநது  ்தப்பிப்ப்தற்-
்ா் ைாமல மநரததின் பின்னர சவளியில் சசல்வம்தத 
்தவிரததிருக்கின்்றனர. இவர வாராந்த சம்பேைா் 41.00 
சபற்றிருக்கின்்றார. 4.00 ைா்தாந்த வாடம்யா் வீட்-
டிற்குச் சசலுததியுள்ோர. இத்தம்ய சூழலில் இலண்-

டனில் பிரசிதது சபற்்ற ்தனியார பாடசாமலயான Eton 
college இல் ை்மனப் படிக்் மவததிருக்கின்்றார. 
அன்ம்றய ்ாலததில் இது ஒரு சா்தமனயா்மவ பாரக்-
்ப்பட மவண்டிய விடயைாகும். 

இலண்டனில் மு்தலாவது ்தமிழ் வாசனாலி நிமல-
யதம்த உருவாக்கியவரும் இவமர. ‘Sunrise Radio’ 
என்்ற சபயரில் ஆரம்பிக்்ப்பட்டு சி்றந்த மசமவமய 
இந்த வாசனாலி ஆற்றி வநது ச்ாண்டிருக்கின்்றது. 
அததுடன் இலண்டன் ்தமிழ் நிமலய முதிமயார அைப்-
மபயும் ம்தாற்றுவிதது, முதியவர்ள் ்தனிமையில் வீடு-
்ளில் முடங்ாது ைற்்றவர்மோடு மபசிப் பழ்வும் 
ைகிழ்ச்சியா் இருக்்வும் வழி சசய்து ச்ாடுத்தார. ்தமி-
ழர்ள் அ்தி்ோ் இலண்டனுக்கு வரும் மபாச்தல்-
லாம் அவர்ளுக்்ான அரசாங் உ்தவி்ள், வீட்டு 
வசதி்ள், ச்தாழில் வசதி்ள், ைாணவர்ளுக்்ான 
்ல்வி வசதி்ள் என்பவற்ம்ற ஏற்படுததிக் ச்ாடுக்்க் 
குழுவா் இமணநது ் டுமையா் உமழத்தவர, ்தாய்த-
தில் சுனாமியால் ைக்்ள் பாதிப்புக்குள்ோகிய மபாதும் 
உடமன அவர்ளுக்்ான உ்தவி்ள் சசய்து ச்ாடுக்் 
முமனப்புக் ்ாட்டி உ்தவி்ள் சசய்திருந்தார. 

்தற்மபாது வமர ்தனது குடும்ப அமைப்பான இரட்-
ணம் அமைப்பினூடா் (Ratnam Foundation) இலங-
ம்யில் உள்ே கிராைப் பாடசாமல்ளுக்கு, மவத-
தியசாமல்ளுக்கு, கிராைங்ளுக்குத ம்தமவயான 
உ்தவி்மே மைற்ச்ாண்டு வருவதும் பாராட்டப்-
பட மவண்டிய விடயைாகும்.. அந்தவம்யில் இந்த 
நூமலயும், ்லாநிதி இ. நிததி-
யானந்தனின் வாழ்க்ம்ப் பய-
ணதம்தயும் சம்பவங்ளின் 
ச்தாடரச்சியா்ப் பாரக்்ாைல் 
இலண்டன் ்தமிழ்ர்ளின் வர -
லாற்றுத ச்தாடரச்சியா்ப் 
பாரப்பம்த மி்வும் சபாருத்த -
ைா் அமையும்.

காத்தான்குடி ்ல்விக் ம்ாட்டத -
திலுள்ே ஸாவியா ை்ளிர 

விததியாலயததின் ைாணவ ்தமலவி -
்ளுக்கு சின்னம் சூட்டி ச்ௗரவிக் -
கும் மவபவம் திங்ட்கிழமை (24)  
பாடசாமல ைண்டபததில் நமடசபற்-
்றது.

பாடசாமலயின் அதிபர எஸ.எல்;.
ஏ.்பூர ்தமலமையில் நமடசபற்்ற 
இந்த மவபவததில் ச்தஹிவமே 
ைாநா்ர சமப உறுப்பினர திருைதி 
சரீனா முஸ்தபா பிர்தை விருநதின-
ரா் ்லநது ச்ாண்டதுடன் ்ாத்தான்-
குடி ம்ாட்டக் ்ல்விப்பணிப்பாேர 
எம்.எம்.்லாவுதீன், ்ாத்தான்குடி 
ந்ர சமப சசயலாேர திருைதி ரிப்்ா 
ஷபீன், ்ாத்தான்குடி ந்ர சமப உறுப் -
பினர எம்.ரமீஸ உட்பட பிரமு்ர-

்ள் முக்கியஸ்தர்ள் ஆசிரியர்ள், 
பாடசாமல அபிவிருததிச் சங் உறுப் -
பினர்ள் என பலரும் ்லநது ச்ாண் -
டனர.

இ்தன் மபாது ஸாவியா ை்ளிர 
விததியாலயததின் ைாணவ ்தமலவி -
்ளுக்கு சின்னம் சூட்டப்பட்டதுடன் 
சததியப் பிரைாணமும் சசய்து ச்ாண் -
டனர இதில் ஒழுக்் ம்ாமவசயான் -

றும் சவளியிடப்பட்டு ம்யளிக்்ப் -
பட்டன.

இ்தன் மபாது ச்தஹிவமே ைாநா்ர 

சமப உறுப்பினர திருைதி சரீனா முஸ-
்தபாவுக்கு நிமனவுச்சின்னம் வழஙகி 
ச்ௗரவிப்பும் வழங்ப்பட்டது.

காத்ான்குடி ஸாவியா மகளிர் விததியாலயததின் 
மாணவ ்லலவிகளுக்கு சின்்னம் சூட்டிலவப்பு

தெஹிவளை மாநாகர சளை உறுப்பினர் 
திருமதி சரீனா முஸெைா பிரெம விருந்தினராக ைங்கற்பு

எம்.எஸ்.எம்.நூர்தீன் ...?

இலண்டன் தமிழர் வரலாற்றில் 
கலாநிதி இ. நித்தியானநதன்

இலஙம் ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபன 
முஸலிம் மசமவயில் ஒலிபரப்பாகும் 
பாரம்பரியம்  நி்ழ்ச்சியில், மூத்த ஒலி -
பரப்பாேரும், முஸலிம் மசமவயின் 
முன்னாள், சிமரஷட ்தயாரிப்பாேரு -
ைான ைர்ஹூம் அல்்ாஜ் எம்.எம். இர -
பானின் ஆளுமை்ள் நிமனவு கூரப்பட -
வுள்ேன.   

சபப்ரவரி 01ஆம் தி்தி இரவு 8.15 
ைணியேவில் ஒலிபரப்பா்வுள்ே இநநி -
்ழ்ச்சிமய, மநயர்ளின் ரசமனக்கு ஏற்ப 
்தயாரித்தளிதது, ஜனரஞச் படுததுவ -
தில், மி்ததி்றமையான ஒரு ்தயாரிப்பா -
ேரா், தி்ழ்ந்த இவர. 

இவரது நிமனவு்மே சிமரஷட ஊட் -
வியலாேரும், வசந்தம் ச்தாமலக்்ாட்சி 
சசய்தி சபாறுப்பாேருைான, எம். 
சிததீக் ்னிபா, சிமரஷட ஒலிபரப்பாே -
ரும் மூத்த ்மலஞருைான ைஹ்தி ்சன் 
இப்ராஹீம்,    சிமரஷட ்மலஞரும், 
ச்ாழும்பு, பம்பலப்பிட்டி, முஸலிம் 
ை்ளிர ்ல்லூரி ஆசிரிமயயுைான 
சில்மியா ்ாதி ஆகிமயார, எம்.எம். 
இரபானின் நிமனவு்மே பரிைாறிக் -
ச்ாள்கி்றார்ள். நி்ழ்ச்சிமய முஸலிம் 
மசமவப்பணிப்பாேர, எம்.மஜ.பாத -
திைா ரினூஸியா ்தயாரித்தளிக்், எம்.
எஸ.எம்.ஜின்னா ச்தாகுத்தளிக்கி்றார.  

பாரமபரியம நிகழ்ச்சியில் மர்்ஹூம எம.எம. இர்பானின் நினனவுகள் 
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க�ொழும்பின் உருவாக்்கம் எங்கிருந்து 
த�ாடங்கியது, அது எத�மன அந்நிய 
சக்தி்களிடம் சிக்குண்டு ைாற்்றம் 

்கண்டு இந்� நிமைமய அமடந்�து என்்பம�ப் ்பற்றிய 
விரிவான ஆயமவ இதத�ாடரில் இனி வரும் வாரங்்க-
ளில் தசய்வாம். அ்� ்வமை “த்காழும்பு” என்கி்ற 
த்பயர் உருவான�ன் ்காரணங்்கமை இங்்்க ஆராய-
்வாம்.

த்காழும்பு என்கி்ற த்பயர் வருவ�ற்்கான ஏதுவான 
உறுதியான ்காரணம் என்ன என்்பது த�ாடர்்பா்க இன்றும் 
குழப்்ப்கரைான விைக்்கங்்க்ை நீடிக்கின்்றன. அதி்கைான 
வி்பரங்்கள் வாயதைாழிக் ்கம�்கைா்க நீல்்பமவயாக்்க-
வு்ை உள்ைன.

�மிழில் – த்காழும்பு
ஆங்கிைததில் – த்காதைாம்்்பா
சிங்்கைததில் – த்காைம்்ப
எவவாறிருப்பினும் த்காழும்பு என்கி்ற த்பயரானது 

சு்�ச இைங்ம்கயரால் உருவாக்்கப்்படட�ல்ை. ைா்றா்க 
்காைனிததுவ ்காைததில் ்காைனிததுவவாதி்கைால் உரு -
வாக்்கப்்படடது �ான்.

இைங்ம்கத தீவானதுஉைகின் ்ைற்குக்கும் கிழக்குக் -
குைான ்கடற்்பயணததின் ஒரு ்்கந்திர முக்கியததுவம் 
வாயந்� தீவா்க ஆவ�ற்கு அ�ன் அமைவிடம் முக்கியைா-
னத�ாரு ்காரணம் என்்பம� நாைறி்வாம். அது �விர்க்-
்கமுடியா� �ரிப்பிடைா்க அது எப்்்பாது உை்க நாடு்க-
ைால் உணரப்்படட்�ா அப்்்பாதிருந்்� இைங்ம்கயின் 
த்பாருைா�ார, அரசியல் ்்கந்திர முக்கியததுவமும் உறு-
தியாயிற்்ற என்்்ற கூ்றைாம்.

அந்� ்்கந்திர முக்கியததுவததுக்கு ்ைலும் ்பைமூட -
டிய இடம் த்காழும்பு �ான். இந்துசமுததிரததின் முதது 
என்று இைங்ம்கமய ஒரு குறியீடா்க கூறினாலும்; இந்து 
சமுததிரததின் அதி முக்கியைான ்்கந்திர மையைா்க 
த்காழும்பு அமையப் த்பற்்றது.

13 ஆம் நூற்்றாண்டில் இன்னும் தசால்ைப்்்பானால் -
�ம்்பத�னிய ்காைப்்பகுதியில் த்காழும்ம்ப ஒரு தும்ற -
மு்கத தும்றயா்க ்பயன்்படுததியிருக்கி்றார்்கள் என்கி்ற 
குறிப்பு்கள் உண்டு. சீனாவினூடா்க இைங்ம்கக்கு வந்� 
ைார்்்கா ்்பா்ைா இந்தியாவின் ைை்பார் பிர்�சங்்க -
ளுக்கு தசல்லுமுன் த்காழும்பிலிருந்து அல்ைது அ�ற்கு 
அரு்காமையிலிருந்து �ான் பு்றப்்படடிருக்்ககூடும் என்கி்ற 

ஐயங்்கள் உண்டு. ஆனால் ைார்்்கா ்்பா்ைாவின் குறிப் -
பு்களில் குறிப்்பா்க த்காழும்புததும்றமு்கம் ்பற்றி குறிப்பி -
டப்்படவில்மை.

இைங்ம்கமயப் ்பற்றிய வரைாற்றுப் ்பதிவு்கமைப் 
த்பாறுத�ைவில்; 1344 இல் ைாமைததீவில் இருந்து 
இைங்ம்கக்குவந்� இ்பன் ்பதூ�ா எழுதிவிடடுச் தசன்்ற 
்பதிவு்கமையும் வரைாற்்றாசிரியர்்கள் முக்கிய ்கவனததிற்-
த்கடுப்்பர். த்காழும்ம்பயும், ்ைற்கு  த�ாடர்ச்சி ்கப்்பற் -
தும்ற ்பற்றிய வி்பரங்்கமையும் அவர்்பை வி்பரங்்கமைப் 
்பதிவு தசயதிருக்கி்றார். ஏ்றத�ாழ அ்� ்காைப்்பகுதியில்-
சீனப் ்்பரரசரின் ்கடற்்பமடத �ை்பதியான வாங் - �ா– 

யுவான் (Wang – ta - Yuan), த்காழும்பு ந்கரதம�ப் ்பற்றி 
விவரிததிருக்கி்றார். அவர் இந்� இடதம� "த்காைாப்பு" 
என்று குறிப்பிடடிருக்கி்றார்.இ்பன் ்பதூ�ா அம� 
"்கைங்பு" என்று குறிப்பிடடார். அமழத�ார். ஆனால் 
அவர்்களின் உச்சரிப்பு எந்� அைவிற்கு இதில் �ாக்்கதம� 
ஏற்்படுததியது என்்பம�க் குறிப்்பா்க உறுதிதசயதுவிட 
முடியாது..

16 நூற்்றாண்டுக்கு முன்னர் ்்காடமட அரசின் ஒரு 
்பகுதியா்கவும், அ்� ்வமை இந்தியத �மிழர் ைற்றும் 
இசுைாமிய வர்த�்கர்்களின் ஒரு �ைைா்கவும் த்காழும்பு 
விைங்கியது. த்காழும்பு இவவாறு வர்த�்க நடவடிக்ம்க-
்களுக்்கான வரைாற்று வழித�டங்்கமை ்கடந்து �ான் வந் -
துள்ைது.

த்காழும்பு ஒரு வர்த�்கத �மை ந்கரைா்கவும் நிர்வா்கத 
�மைந்கரா்கவும் ்்பார்ததுக்்்கயர் ்காைததுக்கு முன்ன்ர 
ஆகிவிடடது. ஆனால் ்்பார்ததுக்்்கயர்்கள் �ான் அம� 
உறுதியா்க ்பைப்்படுததினார்்கள். ்்பார்ததுக்்்கயரின் 
்காைததுக்கு அண்மைய ்காைததில் �ான் சிங்்கை ராஜா-
வலிய நூலும் எழு�ப்்படடது. ை்காவம்சம், தீ்பவம்சம், 
பூஜாவலிய ்்பான்்ற இைங்ம்கயின் வரைாற்று நூல்்க-
ளின் வரிமசயில் ராஜாவலியவும் முக்கியைானது. அதில் 
“்கைன் த�ாடட” என்று இந்� இடதம�ப் ்பற்றிக் குறிப் -
பிடப்்படடுள்ைது. “்கைனி ்கம்த�ாடட” என்றும் குறிப்பி -
டப்்படடுள்ைது. 

த்காழும்பு என்கி்ற த்பயர் நிமைத்பறுவ�ற்கு 
முன்ன்ர ்கைனி என்கி்ற பிர்�சமும், ்கைனி அரசும், 
(்கைனிமய ்கல்யாணி என்றும் சிங்்கைததில் அமழப்்பார்-
்கள்.) ்கைனி வி்காமரயும்,  ்கைனி ்கங்ம்கயும் ்பை நூற் -
்றாண்டு்களுக்கு முன்ன்ர இங்கு பிரசிததி த்பற்றிருந்�து 
என்்பம�யும் இங்்்க குறிப்பிட ்வண்டும்.

்பழங்்காைததில் “த்காைன் த�ாடட” என்று சிங்்கைத-
தில் அமழக்்கப்்படடு வந்�து �ான் ைருவி த்காழும்பு 
என்கி்ற த்பயர் ஆன�ா்கவும் கூ்றப்்படுவதுண்டு. 
த்காைன் த�ாடட என்்றால் த்கைனி (்கைனி) ஆற்றின் 
தும்றமு்கம் என்று த்பாருள்.

த்காழும்பில் இருந்� அந்� ்கைனி ஆறு அன்று மி்கவும் 
பிர்பல்யைானது. ்கைனி ்கங்ம்க த்காழும்பில் வந்து ்கைக் -
கும் இடங்்கைான இன்ம்றய மு்கததுவாரம், ்காலிமு்கததி-

டல் ்்பான்்ற இடங்்கமைதயாடடித �ான் அன்ம்றய சிறு 
தும்றமு்கம் அமைந்திருந்�து.

பிர்பை வரைாற்்றாசிரியர் எைர்சன் தடனன்ட 
(Emmerson Tennent)த்காழும்பு என்கி்ற த்பயரின் உரு-
வாக்்கம் ்பற்றி குறிப்பிடும்்்பாது;“்கைன் த�ாடட” 
என்கி்ற த்பயமரத �ான் ்்பார்ததுக்்்கயர் �ைது உச்சரிப்-
புக்கு ஏற்்ற ஒலியுடன் “்கைம்பு” என்று ைாற்றினார்்கள் 
என்கி்றார். அந்� வரிமசயில் நீர்த்காழும்பின் த்பயமர-
யும் ்்பார்ததுக்்்கயர் �ான்  “தந்கம்பு” (Negombo)என்று 
ைாற்றிய�ா்கவும் அவர் ்ைலும் குறிப்பிடுகி்றார்.

த்காழும்பு என்கி்ற த்பயர் எப்்படி உருவானது என்கி்ற 
்கம�்களில் “த்காை அம்்ப த�ாடட” என்்ற சிங்்கை 
தைாழிப் த்பயரிலிருந்து ைருவியது என்கி்ற ்கருததும் 
உண்டு. (த்காை-்பச்மச,அம்்ப-ைாம்்பழம், த�ாடட-தும்ற-
மு்கம்). ைாந்்�ாப்புள்ை தும்றமு்கம் என்கி்ற அர்த�தம� 
அது குறிப்்ப�ா்க ்பை நூல்்கள் குறிப்பிடுகின்்றன.

அ்�்வமை சிங்்கை இைக்கியங்்களிலும் சிங்்கை 
நி்கண்டு்களிலும் “த்காழும்பு” என்கி்ற த்பயர் பிற்்கா -
ைததில் இடம்த்பற்றிருக்கி்றது. குறிப்்பா்க சிங்்கை 
தைாழியில் (தெை தைாழியில்) "த்காழும்பு" என்கி்ற 
த்பயர் இடம்த்பற்்ற மு�ல் நூைா்க �ம்்பத�னிய ்காைத-
துக்கு உரிய பிர்பை இைக்கியங்்களில் ஒன்்றான “சி�த சங்-
்கராவ”என்கி்ற இைக்கியததில் மு�ன் மு�ைா்க அமடயா-
ைம் ்காணமுடிகி்றது.

்பாளி தைாழியில் “்க�ம்்ப” என்று “த்காைன் ைரதம�க்” 
குறிப்பிடுவார்்கள். அது்வ ்காைப்்்பாக்கில் சிங்்கைத -
தில் ைருவி “த்காைம்்ப” என்று ஆகியிருக்்கைாம் என்கி்ற 
்கருததும் கூட நிைவுகி்றது. இ�ன் பிர்காரம் த்காழும்பு 
என்கி்ற தசால் ்்பார்ததுக்்்கயர் வருவ�ற்கு முன்ன்ர 
பி்றந்துவிடட�ா்க வாதிப்்பவர்்களும் உள்ைார்்கள்.

ஒருவம்க ்படகுக்கு “்கைம்பு” என்று ைமையாை 
தைாழியில் குறிப்பிடுவ�ா்கவும்,  அடிக்்கடி இங்குள்ை 
தும்றமு்கததுக்கு ்்கரைாவில் இருந்து அந்� ்படகு 
்்பாக்குவரததில் இருந்��ால் “்கைம்்ப” என்று இந்� 
இடததுக்கு த்பயர் வந்திருக்்கைாம் என்கி்ற ஒரு ்கருத-
துமுண்டு. இம� பிர்பை சிங்்கை தைாழிப் புைவரான 
முனி�ாச குைாரதுங்்கவும் உடன்்படுகி்றார். �மிழின் 
“்கைப்பு” என்கி்ற தசால்லில் இருந்து “்கைம்்ப” உரு -

வாகியிருக்்கைாம் என்கி்ற ்கருததும் உண்டு. குறிப்்பா்க 
த்காழும்பு ்்பம்ற வாவி ஒரு ்கைப்பு ்்பான்்ற ்�ாற்்றத-
தில் இருந்��ால் இந்� இடததுக்கு ்கைப்பு என்று அமழக் -
்கப்்படடு அது திரிந்து ்காைம்்ப என்று ஆகியிருக்்கைாம் 
என்கி்ற வா�மும் இருக்கி்றது. ஆனால் ்்பம்ற வாவி 
பி்ற்காைததில் �ான் திருத�ப்்படடு இந்� வடிவதம�ப் 
த்பற்்றது என்்ப�ால் அந்� வா�மும் அத�மன ்பைைான-
�ா்க இல்மை.

90 ஆண்டு்களுக்கு முன்னர் இைங்ம்கயின் முக்கிய 
இடங்்களின் த்பயர்்கமைப் ்பற்றி ஆராயந்� யூலியஸ் � 
தைன்ரால் ராஜரீ்க ஆசியர் ்கழ்கததின் ஆயவுச் சஞ்சி -
ம்கயில் தவளியிடட ஆயவுக்்கடடுமரயில் த்காழும்பு 
தும்றமு்கதம� ஊடறுததுச் தசல்லும் “த்காைன்னாவ 
நதி” ்கடலில் விழுந்� இடதம�த �ான் “த்காதைான் -
த�ாடட” என்்றார்்கள் என்று குறிப்பிடுகி்றார்.  14 நூற்்றாண்-
டில் ்கம்்பமை இராச்சிய ்காைதம�ச் ்சர்ந்� “நிக்்காய 
சங்கிரொ” என்கி்ற நூலில் ்்காடமட அரசன் நடததிய 
த்பௌத� தீடமச (உ்பசம்்பத�ா) நடததிய இடதம�”்க-
ைம்பு” என்கி்றார். அது “த்காைன்னாவ ஆற்ம்றத �ான்” 
குறிப்பிடுவ�ா்க அவர் �னது ஆயவில் த�ரிவிக்கி்றார். 

த்காழும்பு ந்கரததின் வரைாற்ம்றத ்�டிச்தசன்்ற 
இன்தனாரு ஆயவாைரான எஸ்.்ஜ.த்ப்ரரா என்கி்ற 
்பாதிரியாரும் இக்்கருதம� ஏற்றுக்த்காள்கி்றார். 

்கைனி ஆற்றின் நிரம்பி வழியும் நீமர எடுததுக்-
த்காண்டு ைாளி்காவதம� சதுப்பு நிைங்்கள் வழியா்க 
ைரு�ாமன புனி� தச்பஸ்தியான் ்ைடடுக்்கடியில் 
ஊடுருவி பு்றக்்்காடமட ம்கைன் வாசல் (ஐந்துைாம்பு -
சந்தி) வழியா்க, ்ரக்ை்ைஷன் வீதிக்கு சைாந்திரைா்க 
வந்து ்கடலில் விழுவ�ா்க குறிப்பிடப்்படுகி்றது. ்்பார்த -
துக்்்கயர்்கள் “புனி� ்ஜான்ஸ் ஆறு” என்று த்பயரிடட-
துடன், ்்பம்ற வாவிமய உருவாக்்க இது த்பரும்்பங்ம்க 
வகித��ாம்.

இம�விட பிரசிததித்பற்்ற இன்்னார் ்கம�யுமுண்டு. 
ைாம்்பழம் இல்ைா� ைாைரம் ஒன்று த்காழும்பு தும்றமு -
்கப்்பகுதியில் (குறிப்்பா்க ்்காடமட commissariat street 
்பகுதியில்) இருந்��ாம். ஆனால் அதில் ைாம்்பழங்்கள் 
இருந்�தில்மையாம், ்பதிைா்க ்பச்மசநி்ற இமை்கைால் 
த்பருகிப் ்்பாய இருந்��ாம். 

அந்� ைரததுக்குத �ான் “த்காை – அம்்ப” (்பச்மச ைாம்்ப-
ழம்) என்று த்பயரிடப்்படட�ாம். அ்�்வமை த்காைம் -
்பஸின் நிமனவா்க ்்பார்ததுக்்்கயர் “த்காழும்்ப” 
என்கி்ற த்பயமர இந்� இடததுக்குப் த்பயரா்க இட-
டார்்கள் என்கி்ற ஒரு பிர்பை ்கம� உண்டு. த்காழும்புத 
தும்றமய அமடயும் ்கப்்பல் சிப்்பாய்களுக்கு இந்� ைரம் 
இைகுவா்க தூரததில் இருந்து அப்்்பாது த�ன்்படுைாம்.

இ�ன் உண்மை த்பாயமய நாம் உறுதிதசயய 
முடியாது ்்பானாலும் இ�ற்கு கிடடிய வி்பரதைான்ம்ற 
இங்்்க குறிப்பிடடா்க ்வண்டும். ஒல்ைாந்�ர்்கள் 
த்காழும்பு ்்காடமடமயக் ம்கப்்பற்றிய பின்னர் 
த்காழும்பு ்்காடமடத்கன ஒரு சின்னதம� உருவாக் -
கினார்்கள்.  இைங்ம்கயில் ஒல்ைாந்� ம்கப்்பற்றிய ச்கை 
்்காடமட்களுக்கும் ஒவவுறு வி�ைான சின்னங்்கமை 
உருவாக்கிக் ்்பணினார்்கள். த்காழும்பு ்்காடமடயின் 
சின்னததில் ைாம்்பழம் இல்ைா� தவறும் இமை்கமை 
ைடடு்ை த்காண்ட ைாைரததில் ஒரு பு்றாதவான்று வசிப் -
்ப�ா்க சின்னதம� வடிவமைததுப் ்பயன்்படுததினார்்கள். 
இன்றும் இந்� சின்னதம� த்காழும்பில் உள்ை டச்சு மியூ-
சியததில் த்பரி�ா்கக் ்காணைாம்.

்கண்டி ராஜ்ஜியததிலிருந்து த்காழும்புக்கு �ப்பிவந்� 
தரா்பர்ட தநாக்ஸ் �னது குறிப்பு்களில் ்்பார்ததுக்்்க-
யரால் உச்சரிக்்கப்்படடது ்்பாை்வ “த்காழும்த்பா” 
என்று �ான் உச்சரித�ார். அ்� உச்சரிப்பு �ான் ஆங்கி்ை-
யராலும் பிற்்காைததில் ்பயன்்படுத�ப்்படடு நிமைத்பற் -
்றது.                                                             (த�ாடரும்)

க�ொழும்பின் 
கதை
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க�ொழும்பின் கெயர்
எபெடி உருவொனது?

பூந்்�ாடடம் .சி�ம்்பரபுரம்  மு்காம் 
ைக்்கமை  மீள்குடி்யற்்ற புனர்வாழ்வு 
அமைச்சினால் நடவடிக்ம்க ்ைற்-

த்காள்ைப்்படடது. இ�னடிப்்பமடயில் 
மு்காம் அமைந்திருந்� ்காணி ைற்றும் வன 
இைா்காவின் ்கடடுப்்பாடடில் இருந்� ்காணி     
விடுவிக்்கப்்படடு இங்கு இருந்�  குடும்்பங் -
்களுக்கும் �ைா 3 ்பரப்பு ்காணி வீ�ம் வழங்-
்கப்்படடுள்ைதுடன்  மிகுதிக் ்காணி மை�ானம் 
வீதி த்பாதுக் ்கடடிடம் என உட்கடடமைப்பு 
வசதி்களுக்கு ஒதுக்்கப்்படடுள்ைன

வவுனியா ஆசிகுைம் கிராை ்சமவயாைர் 
பிரிவுக்குட்படட ்கற்குைம் 2ம் பிரிவு ்பகுதி-
யில் அமைந்துள்ை ்கற்குவாரியில் ்கல் உமடப்-
்ப�ற்்கான ்பணி்கள் முன்தனடுக்்கப்்படடு 
வருகின்்றமையிமனயடுதது குறித� ்வமைத-

திடடததிமன உடனடியான நிறுததுைாறு இம் 
ைக்்கள் ்்காரிக்ம்க விடுததுள்ைனர்.

குறித� ்கற்வாரியில் ்கல் உமடப்்ப�ற்்கான   
தசயற்்பாடு்கள் ஆரம்பிக்்கப்்படடம�யடுதது 

அப்்பகுதி ைக்்கள் அச்சததுள்ைாகியுள்ைனர். 
இ�ற்கு முன்னர் குறித� ்கற்குவாரி இயங்கிய 
சையததில் இவற்றிற்கு அரு்்கயிருந்� வீடு்கள் 
்பை ்ச�ைமடந்திருந்துடன்  ்கற்குவாரியில் 

�வறி வீழ்ந்து 9வயது சிறுவன் 
உயிரிழந்�துடன் இவற்றுக்கு 
அரு்காமையில் முன்்பள்ளி 
ஆையம் என்்பனவும் அமைந்-
திருந்துள்ைமை குறிப்பிடத�க்-
்கது.

்கற்குவாரி இயங்குவ�ற்கு 
்பை �டமவ்கள் முன்னாயத� 
நடவடிக்ம்க்கள் முன்தனடுக்-
்கப்்படட ்்பாதிலும் த்பாது-
ைக்்களின் எதிர்ப்பினால் 
�ற்்காலி்கைா்க இமட நிறுத-
�ப்்படடிருந்�துஇ  இந்நிமை-
யில் மீண்டும் ்கற்குவாரியிமன 

இயக்குவ�ற்குறிய நடவடிக்ம்க்கள் இடம்-
த்பற்று வருகின்்றன. என்வ உடனடியா்க ்கற்-
குவாரி மீை தசயற்்பட முன்தனடுக்்கப்்படும் 
்வமைததிடடததிமன நிறுததுைாறு அப்்ப-
குதி ைக்்கள் அரசாங்்க அதி்பர்  பிர்�ச தசய-
ைாைர் இ கிராை ்சமவயாைர் ஆகி்யாருக்கு 
ை்கஜரும் ம்கயளிததுள்ைனர்.

இவவிடயம் த�ாடர்பில்  வவுனியா   
ைாவடட அபிவிருததிக் குழுத �மைவரும் 
்பராளுைன்்ற உறுப்பினருைான  கு.திலீ்பமன    
த�ாடர்பு த்காண்டு வினவிய ்்பாது இக் ்கற்-
குவாரி முன்னர் தசயற்்படட ்காைததில் ்கற்கு-
வாரிக்கு அரு்்கயுள்ை வீடு்கள் ்ச�ைமடந்தி-
ருந்துடன் வீதியில் ைக்்கள் தசல்ை முடியா� 
நிமையும் ஏற்்படட�ா்க  ைக்்கள் எனக்கு ்பை 

�டமவ்கள் மும்றப்்பாடு  இந்நிமையில் தசய-
திருந்�னர். ்கற்குவாரி மீண்டும் ஆரம்பிப்்ப-
�ற்குரிய நடவடிக்ம்க்கள் இடம்த்பறுவ�ா்க 
ைக்்கள் எனக்கு வழங்கிய மும்றப்்பாடடின் 
அடிப்்பமடயில் விசாரமண்கமை முன்தன-
டுததுள்ைதுடன்  வவுனியா அரசாங்்க அதி-
்பருக்கும் பிர்�ச தசயைாைருக்கும் �்கவல் 
வழங்கியுள்்ைன். 

 அததுடன் ைக்்களுக்கு ்பாதிப்பிமன ஏற்்ப-
டுததும் எந்�தவாரு தசயற்றிடடமும் எைது 
கிராைததில் முன்தனடுக்்க அனுைதி வழங்்க 
ைாட்டன் எனவும் த�ரிவித�ார்.                                                     

 ்பை அரசியல்வாதி்களும்  வந்து இப் பிரச் -
சிமனக்கு  தீர்வு  த்பற்று  �ருவ�ா்கவும் 
அடிப்்பமட வசதி்கள் தசயது �ருவ�ா்கவும் 
வாக்குறுதி்கள் த்காடுத�ார்்கள். 

ஆனாலும் இன்று வமர அம்ைக்்களுக்-
்கான    தீர்வும்  வழங்்கப்்படாமையால் 

அம் ைக்்கள்   மு்காமில் அ்கதி்கைா்க 
வாழ்ந்�ம�ப் ் ்பான்்்ற �ற்்்பாதும் 

வாழ்ந்து வருவ�ா்க கூறுகின்்றனர். 
25 வருடங்்கைா்க அல்ைல்்படும் 
எம்மை ்்பான்்ற  ைக்்கள்  குறிதது 
சம்்பந்�ப்்படடவர்்கள் நிமனவில் 
த்காள்ை ்வண்டும் என்்ப்� 
அந்� ைக்்களின் ்்காரிக்ம்க.     

இது த�ாடர்்பா்க   வன்னி 
ைாவடட நாடாளுைன்்ற உறுப்பி-

னரும் வவுனியா ைாவடட அபி -
விருததிக் குழுத �மைவருைான 

கு.திலீ்பன் ்கருதது  த�ரிவிக்ம்க -
யில் வவுனியா ்கற்குைததில்    ்கல்கு -

வாரியில்  கிரமனட்கல் என்று  தசால் -
ைப்்படுகி்ற  எைது ்கனியவைம்   அ்கழ்வு 

தசயயப்்படுகின்்றது  இ�ற்்கா்க த்காழும்பு 
ைற்றும்  ்வறு சிை ைாவடடங்்களில் 
இருந்து வரும்  சிைர்  எைது பிர்�சதச -
யைாைருக்கு த்பரும்  அழுத�ம் த்காடுக் -
கின்்றார்்கள்    இ�மன �ற்்காலி்கைா்க 
இமடநிறுததியுள்்ைன் இக்கிராைதது 
ைக்்களுடன்  இது த�ாடர்்பா்க  ்கைந்துமர -
யாடி  இக்கிராைதது  ைக்்களின்  நைனுக் -
்கா்க  அவர்்களின் நைன் சார்ந்� முடிமவ 
விமரவில் எடுப்்்பன் ைக்்களின் விருப்்பம்  
எது்வா அம�த�ான்  தசய்வன் அம்ைக்-
்கள் அம� விரும்்பாவிடடால் அ�ற்கு  நான்  
அனுைதி வழங்்க ைாட்டன் எனதத�ரிவித-
�ார்.

வவுனியொ �ற்குள 
�ற்குவொரிக்கு  
மக்�ள் எதிர்ப்பு

 சிவகுமார் திவ்ா...?
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ந்தியத் த�ொழிலொளர் கடமைகளும் 
உரிமைகளும்’ (Indian Labourer’s 
Rights and Responsibilities) என்ற 

�மலப்பில் 1928 ஆம் ஆண்டில் தகொழும்பு, 
த�ொழிலொளர் அச்சுக்கூடத்தில் அச்சிடப்்பட்டு, 30 
்பக்கஙகளில் 10 ச�ம் விமலயிடப்்பட்டு நடட-
சயயரின இந்நூல் தெளியொகியிருக்கி்றது. 
ஆரு.முத்ம�யொ அம்்பலத்�ொல்  154  தசட்டித்-
த�ரு, தகொழும்பு என்ற முகெரியிலிருந்து 
இந்நூல் பிரசுரிக்கப்த்பற்றிருக்கி்றது. முன்னட்-
மடயில்,  தகொழும்பு ‘ட�ச்பக்�ன’ பிர�ை ஆசிரி -
யர் டகொ.நடடசயயர் M.L.C. எனறு நூலொசிரியர் 
த்பயர் குறிப்பிடப்்பட்டுளளது.  
 ‘த�ொழிலொளர்களுக்கு இன்னல் புரிகின்ற 
மு�லொளி ஆட்சி ஒழிக! ஒழிக! ஒழிக!’ என்ற 
முழக்கஙகளும் முன்னட்மடயில் த்பொறிக்கப்-
்பட்டிருக்கின்ற்ன. இதில் ஆச்சரியம் என்னதென-
்றொல் இந்நூலில் 50000 பிரதிகள அச்சிடப்்பட்-
டுளள்ன என்ற முன்னட்மடக் குறிப்்பொகும்.

இலஙமகயில் ஒரு நூலில் ஐம்்ப�ொயிரம் 
பிரதிகள அச்சிடப்்பட்ட தசயதி நம்மை வியப்-
பிலொழ்த்துகி்றது. என நிம்னவுக்தகட்டிய 
ெமகயில் இலஙமகயில் ஐம்்ப�ொயிரம் பிரதி-
கள அச்சிடப்்பட்ட நூல் இந்நூல் ஒனட்றயொகும். 

இந்நூமல தெளியிட்ட ஆரு.முத்ம�யொ அம் -
்பலம் ‘எைது விண்்ணப்்பம்’ என்ற ைகுடத்தில் 
எழுதியுளள தெளியீட்டுமர நம் கெ்னத்திற்கு -
ரியது.

அெர் எழுதுகி்றொர்:
‘அன்பர்கொள!
இலஙமகயில் சுைொர் 7 1/2 லட்சம் இந்தி-

யத் த�ொழிலொளர்களிருக்கின்றொர்கள. அெர்க-
ளில் த்பரும்்பொடலொர் ட�ொட்டத் த�ொழிலொளர்க -
ளொக ெதிகின்ற்னர். அெர்கள �ஙகள ‘கடமை’, 
உரிமை’ இன்னதென்பம� சரிெர த�ரிந்து 
தகொளளொைல் �ஙகமள அடக்கியொளும் சயித் -
�ொன ஆட்சியொகிய மு�லொளி ஆட்சியின கீழ் 
அடஙகி, தெயில் ைமழயினறி, ்பொடு்பட்டும் 
�ஙகளுக்குப் ட்பொதிய உ்ணவும், உமடயும், 
இருக்க ெசதியொ்ன இல்லமும் சுகொ�ொர தசளக் -
கியஙகள இனறியும் மிருகஙகளட்பொல் நைது 
சடகொ�ரி, சடகொ�ரர்கள ெொழ்ந்துெருெம� 
டநொக்குஙகொல் ஆ்றறிவு ்பமடத்� எந்� ைனி� -
னும் கண்ணீர் கலஙகொைல் இருக்கைொட்டொன. 
அெர்கள அவ்வி�ம் ட�ொட்டக்கொடுகளில் �ஙகள 
கடமை உரிமைகமள சரிெர உ்ணரொைல் தநற்றி 
வியர்மெ நிலத்தில் சிந்� ்பொடு்பட்டும் ட்பொதிய 
ெசதி இல்லொ�ம� நைது பிரதிநிதி டகொ.நடட-

சயயர் கண்டு ை்னம் கசிந்து அெர்கள �ஙகள 
கடமை உரிமைகமள அறிந்து தகொண்டொலனறி 
�ஙகள நிமலமய சீர்திருத்திக்தகொளள இயலொ-
த�ன்பம� நனகறிந்து ‘இந்தியத் த�ொழிலொளர் 
கடமைகளும் உரிமைகளும் ‘ எனனும் நூமல 
எழுதி உ�வியிருக்கி்றொர்.

இந்� நூல் த�ொழிலொளர்களுக்தக்ன த�ளி-
ெொகவும் சுல்பைொ்ன நமடயிலும் எழு�ப்்பட்-
டுளளது. தசொற்்பம் �மிழ் ெொசிக்கத் த�ரிந்�-
ெர்களும்கூட இம� ெொசித்து விஷயஙகமள 
எளிதில் உ்ணர்ெொனத்பொருட்டு சொ�ொர்ணைொகப் 
ட்பசும்  �மிழிடல எழு�ப்்பட்டுளளது. த�ொழிலொ-
ளர்கள டகெலம் ைொடுகள ைொதிரி உமழத்தும் 
அ�ன ்பலம்ன மு�லொளிகமள மூட்மடப்பூச் -
சிகமளப் ட்பொல் உறிஞ்சுெ�ற்கு விட்டு மிகச் 
தசொற்்ப சம்்பளம் த்பறுகின்றமையொல் அெர் -
களுக்தக்ன இந்� நூமல தசொற்்ப விமலயில் 
பிரசுரித்திருக்கிட்றொம். ஆமகயொல் இந்� நூமல 
ஒவ்தெொருெரும் ெொஙகி   ெொசித்து �ஙகள 
கடமை உரிமை இன்னதென்பம� அறிந்து 
த�ொழிலொளர்கமள அெைதிக்கும் சயித்�ொன 
ஆட்சிக்கு ்பயப்்படொைல் இருக்கடெண்டியட�  
இெர்களின முக்கிய கடமை என்பம� ஞொ்பக 
மூட்டுகினட்றொம்.

அன்பர்கடள, இவ்விலஙமகயில் 7 1/2 
லட்சம் த�ொழிலொளர்களிருக்கினறீர்கள. உஙகள 
எல்டலொருமடய மககளிலும் ஒவ்தெொரு புஸ் -
�கம் இருக்கடெண்டுதைன்ற கருத்துடன 
கும்றந்� விமலக்கு �னிப்பிரதி ச�ம் 10, 
புஸ்�கம் 100 க்கு விமல ரூ .7-0-0 க்கு 
விற்க ஏற்்பொடு தசயதுளடளொம். மு�ற்்பதிப்பு 
புஸ்�கம் ஐம்்பதி்னொயிரந்�ொன �ற்த்பொழுது 
தெளியிட டநர்ந்�து. ்பொக்கி 7 லட்சம் புஸ்�க-
மும் விமரவில் தெளிெந்து உஙகளுக்கு ஆ�-
ரெளிக்கும்்படி எல்லொம்ெல்ல இம்றெம்னத் 
துதிக்கினட்றன.  

ஐம்்பதி்னொயிரம் பிரதிதகொண்ட இந்நூமல 
அச்சிட்டு  தெளியிடுெ�ற்கு எ்னக்குப்்பலெமக-
யிலும் ஊக்கைளித்து உற்சொகப்்படுத்திய கல்லுப்-
்பட்டி ஸ்ரீைொன ்ப.ரொை. ்பழனியப்்ப தசட்டியொரின 
உ�விமய எனறும் ை்றக்கற்்பொல�னறு.

�ஙகள ஊழியன 
ஆரு.முத்ம�யொ அம்்பலம்’ எனறு டகொட்டூர் 

20.5.28 திகதியிட்டு �ன தெளியீட்டுமரமய  
நிம்றவு தசயகி்றொர் முத்ம�யொ அம்்பலம் 

ைமலயகத் த�ொழிலொளர்களமீது இெர்-
கள தகொண்டிருந்� அக்கம்றமயயும் ்பரி�ொ்ப 
உ்ணர்மெயும், அம்ைக்களின துயர் ட்பொக்க 
த�ொடுெொ்ன எல்மல ெமர ட்பொகமுயன்ற 
லட்சிய டெகத்ம�ப் ்பொர்க்கும்ட்பொது வியப்பு 
டைலிடுகி்றது. ஒவ்தெொரு த�ொழிலொளியின 

மகயிலும் ஒரு நூல் இருக்கடெண்டும் எனறு 
இெர்கள  ஆமசப்்பட்டிருக்கி்றொர். ஐம்்ப�ொயி-
ரம் பிரதிகள அல்ல, ஏழு லட்சம் பிரதிகமள 
எண்ணிப் ்பொர்த்திருக்கி்றொர்கள என்றொல் 
ைமலப்புத் �ட்டுகி்றது.

இந்நூலின முனனுமரயில் நடடசயயர் பின-
ெருைொறு கூறுகி்றொர்: 

‘இலஙமக இந்தியத் த�ொழிலொளர்கமளப் -
்பற்றி  இந்தியொவும் இலஙமகயும் ்பல சட்டஙகள 
தசயதிருக்கி்றொர்கள. இந்தியொவில் த�ொழிலொளர் -
கமளச் டசர்க்கும் மும்ற, அந்நிய நொடுகளுக்கு 
அெர்கள அமழத்துச் தசல்லப்்பட்டபி்றகு அெர்க-
ளது உரிமைகமளக் கொப்்ப�ற்கொ்ன கொரியஙகள 
மு�லியெற்ம்றப்்பற்றியது இந்தியச் சட்டம்.

த�ொழிலொளர்கள இலஙமக ெந்து டசர்ந் -
�து மு�ல் இந்தியொவிற்கு திரும்பிப் ட்பொகும் 
ெமரயில் அெர்கமளப் ்பற்றிய சட்டம் இலங -
மகயில் தசயயப்்பட்டுளளது. இந்தியொமெ 
விட்டு தெளிடயறும் எல்லொத் த�ொழிலொளர்க -
ளுக்குடை த்பொருத்�முமடயது இந்தியச் சட்டம்.
இலஙமகயில் தசயயப்்பட்ட சட்டம் ட�ொட்டம், 
டரொட்டு மு�லிய டெமலகளில் அெர்கள இலங-
மகயில் அைர்ந்திருக்கும் ெமரயிலுடை த்பொருத்-
�முமடய�ொகும்.

இந்திய கெர்னதைண்டொரொல் ஸ்தூலைொகக் 
குறிக்கப்்பட்ட தகொளமககமளத் �ழுவிடய, 
�ஙகள நொட்டிற்கு அமழத்துக் தகொண்டு ெரப் -
்படும் த�ொழிலொளர்கமளப்்பற்றிச் சட்டஙகள 
பி்றநொட்டொர் தசயயலொம். அக்தகொளமகக-
ளுக்கு ைொ்றொக எந்� நொடொெது சட்டஙகள தசய-
யுைொகில், அந்� நொட்டிற்குத் த�ொழிலொளர்கள 
அமழத்துப் ட்பொகொ�்படி �டுக்க உரிமையுண்டு.

இச் சட்டஙகள த்பரும்்பொனமையும் �மிழில் 
பிரசுரிக்கப்்படொ�மெ. பிரசுரிக்கப்்பட்ட சிலவும் 
சொ�ொர்ண ்படிப்புளளெர் அறிந்து தகொளளக் 

கூடொ�மெயொயிருந்�்ன.
த�ொழிலொளடரொ ஏமழகள; ்படிப்பில்லொ�ெர் -

கள; கடமை, உரிமை ஆகிய இரண்டுண்தடன்ப -
ம�யும் அறியொர். அந்�ந்� சையஙகளில் சிறிது 
உ்பகொரம் தசயடெொமரயும், அதிகைொயப் த்பொய 
தசொல்டெொமரயும் நம்பிடய �ம் கொலத்ம�க் 
கழித்து ெருகின்றொர்கள. த்பரும்்பொனமையொ -
்னெர்களும் இந்துக்களொ்ன்படியொல் பூர்ெஜன -
ைத்தில் தசய� ்பொ்பத்�ொல் கஷடப்்படுெ�ொக 
எண்ணித் �ைது ை்னம�த் ட�ற்றிக் தகொளகி -
்றொர்கள.

ைற்்ற நொட்டுத் த�ொழிலொ-
ளர்கள எவ்வி�ம் நடந்து 
ெருகி்றொர்கள  என்பதி 
அறிய இெனுக்கு ெசதிடய 
இல்மல. அறியொமை 
இருளில் அகப்்பட்டு 
�டுைொறி அமலகி்றொன.
இெர்களுக்குப் புத்துயிர் 
உண்டொக்குெது மிகவும் சிர -
ைைொ்ன டெமல. அ�ற்கு 
எவ்ெளடெொ விடரொதிகளி-
ருக்கி்றொர்கள. த�ொழிலொ-
ளிகளுக்கு  உ�வி தசயய 
முனெருடெொர்க்குத் த�ொல் -
மலகள அதிகம் ஏற்்படும்.

‘ த � ொ ழி ல ொ ள ர் க ட ள ! 
ஒவ்தெொரு இடத்திலும் 
த�ொழிற் சஙகஙகமளக் 
கூட்டுஙகள. அதுடெ உஙக-
ளுக்குச் சஞ்சீவி ட்பொன்றது’ 
எனகி்றொர் நடடசயயர்.

‘த்பரியகஙகொணிைொர்க -
ளுக்கு டெமல ஒரு ட�ொட்-
டத்தில் ட்பொயவிட்டொல் டெறு 
ட�ொட்டத்தில் கிமடப்்பது 
சிரைம். ஆ்னொல், தநற்றி

வியர்மெ நிலத்தில் விழ 
டெமல தசயயும் உஙக -
ளுக்கு யொத�ொரு ்பயனு -
மில்மல. உஙகளுக்குளள 
ைண்தெட்டியும் அலெொங-
கும் எந்�த் ட�ொட்டத்திலும் 
கிமடக்கும்.நீஙகள யொருக்-
கும் ்பயப்்படத் ட�மெ-
யில்மல.’ எனறு த�ொழிலொ-
ளர்களுக்கு உரமூட்டுகி்றொர்.

கொமலயில் எழுந்திருப்்பதும், ்பகலில் டெமல 
தசயது, ைொமலயில் குடி புகு�லுடை உஙகள 
ெொழ்க்மகயின முடிதென்பம� த்பரிய டை�ொ-
விகளொய ெரக்கூடியெர்களும் உஙகளிமடடய 
இருக்கி்றொர்கள என்பம� ை்றந்து விடொதீர்கள. 
எல்லொெற்றிற்கும் முயற்சிடய கொர்ணம். ஒற்று -
மைடய சொ�்னம். ஒனறு்பட்டொல் நீஙகள ெொழ்-
வீர்கள. அது நீஙகிவிட்டொல் நீஙகள வீழ்வீர்கள. 
இது ஓர் எச்சரிக்மக’ எனறு இந்நூலில் கூறுகி-
்றொர் நடடசயயர்.

எத்�ம்ன ைணிக்கு கப்்பலில் டசர்ப்்பொர்கள, 
ைன்னொர் ஸ்டடசனில் �ண்ணீர் தகொடுப்்பொர்-
கள,இரவு ஆகொரம் தரொட்டி, தகொஞ்சம் சீனி, 
ெொமழப்்பழம் , கொமல  6 ைணிக்கு த்பொல்-
கொெமல ெந்துவிடும் எனறு நுட்்பைொ்ன வி்ப-

ரஙகமளச் டசகரித்துத் த�ொகுத்துத் �ருெதில் 
�்னது ஆற்்றமல நிறுவி இருக்கி்றொர் நடடசய-
யர்.  ஆ்னொல், இந்� நூல் த�ொடர்்பொக நடடசய-
யர் நீதிைன்றம் ஏ்ற டெண்டிெந்�து துரதிர்ஷட-
ைொ்னது.

1928ஆம் ஆண்டு டிசம்்பர் ைொ�ம்  3 ஆம் 
திகதி த�ொடரப்்பட்ட இந்� ெழக்கு 1929 ஆம் 
ஆண்டு த்பப்ரெரி ைொ�ம் 11 ஆம் திகதிக்கு 
ஒத்தி மெக்கப்்பட்டது.

‘ெழக்கில் பிரஸ்�ொபிக்கப்்பட்டுளள புத்�கங-
கள,  நொம் விசொரித்�தில் ,

‘இந்தியத் த�ொழிலொளர்களின உரிமைகளும் 
கடமைகளும்’ எனறு த�ரிகி்றது. த�ொழிலொளர்-
களுக்கு உ்பட�சம் தசயயப்புகுந்�தில் ஆசிரிய -
ருக்டக இடுக்கண் விமளந்�து விச்னகரைொ்னது’ 
எனறு ‘இலஙமக இந்தியன’ ்பத்திரிமக குறிப்-
த்பழுதி இருந்�து.       

டகளவி : சிறுெர்களுக்தகதிரொ்ன  ெனமும்ற -
கள ைற்றும் துஷபிரடயொகஙகமள எவ்ெொறு 
்பொர்க்கினறீர்கள ?

்பதில் : ்பதித்னட்டு ெயதிற்குட்்பட்ட சிறுெர்கள 
எதிர்டநொக்கும் சகல வி� ெனமும்றகளும் சிறு -
ெர்களுக்தகதிரொ்ன ெனமும்றகளொகும். உடல் 
உள ரீதியொக ஆண் சிறுெர்கடளொ த்பண் சிறுமி -
கடளொ சைைொ்ன ஆ்பத்திம்னடய சமூகத்தி்னொல் 
எதிர்டநொக்குகின்ற்னர். அதிலும் த்பண் சி்றொர் -
கடள உடல் ரீதியொ்ன ெனமும்றகமள த்பரிதும் 
த�ொடர்ச்சியொக எதிர்டநொக்குகின்ற்னர். இது 
கொலம் கொலைொக த�ொடரொக

அரஙடகறிக்தகொண்டிருப்்பது கெமலக்குரி-

யத�ன்பம� விட நொம் தெட்கப்்பட டெண்டிய-
த�ொரு விடயைொகும்.

அரக்க கு்ணம் ்பமடத்� ஆண்கள இருக்கும் 
ெமர சட்டஙகளொல் அவ்ெப்ட்பொது �ண்டம்ன -
கமள ெழஙக முடியுடை �விர திட்டமிட்டு கய-
ெர்களொல் முனத்னடுக்கப்்படும் துஷபிரடயொகங-
கள இடம்த்பற்றுக்தகொண்டட இருக்கும் இதில் 
த்பற்ட்றொரின அசைந்�ப் ட்பொக்கும் ்பொரொைரிப் -
புக் கும்றவும் ஒரு கொரணியொகும். சிறுெர்க-
ளில் அதிக கெ்னம் தசலுத்� டெண்டிய ்பொரிய 
த்பொறுப்பு தற்ட்றொருமடய�ொகும்.

2013ஆம் ஆண்டு இலஙமக ்பொரொளுைன்றத்-

தி்னொல் தசயயப்்பட்ட க்ணக்தகடுப்பின்படி ஒரு ெரு-
டத்திற்கு 1500 க்கும் டைற்்பட்ட சி்றொர்கள த�ொடர்-
்பொ்ன ெழக்குகள ்பதியப்்படுகின்ற்ன. அதிலும் 
துஷபிரடயொக ெழக்குகள அதிகைொ்னமெ. கிரொைங-
களில் சிறுெர்களுக்தகதிரொ்ன ெனமும்ற ைற்றும் 
துஷபிரடயொகஙகள �ற்ட்பொம�ய கொலஙகளில் 
மிகவும் அதிகரித்ட�யுளள்ன. இதில் ட்பொம�-
ெஸ்து ்பொெம்னயின அதிகரிப்பு  ைதுட்பொம� 
த்பற்ட்றொரின கெ்னமினமை  ெறுமை ட்பொன்ற 
கொரணிகள அதிகம் தசல்ெொக்கு தசலுத்துகின்ற்ன.

நீதிைன்றஙகளில் சிறுெர்களுக்தகதிரொ்ன 
ெனமும்ற ைற்றும் துஷபிரடயொகஙகள த�ொடர்-
்பொ்ன ெழக்குகள �ெம்ணகள மூலம் இழுத்�டிக்-
கப்்படொைல் துரி�ப்்படுத்�ப்்பட்டு குற்்றெொளிக்கொ்ன 
�ண்டம்ண கடி்னைொக்கப்்பட டெண்டும்.

டகளவி : ைமலயகத் �மிழ்ச் சமூகத்தின கலொசொர 
கட்டமைப்ம்ப எவ்ெொறு ்பொர்க்கினறீர்கள ?

்பதில் : இந்தியத் �மிழர்கள ட�ொட்டத் �மிழர்கள 
ட�ொட்டத் த�ொழிலொளர்கள ைமலயகத் �மிழர்கள 
எ்ன அமழக்கப்்படுகின்ற்னடர �விர இலஙமகத் 
�மிழர்கள எ்ன அமழக்கப்்படுெதில்மல. இது 
அெர்களுக்கொ்ன அமடயொளத்ம� ்பொதிக்கின்ற 
ஒரு கொரணியொகடெ ்பொர்க்கிட்றன.

இஙகு �மிழ்ட்பசும் ைக்கள  ெொழ்ந்�ொலும் 
எஸ்டடட் ்பொடசொமலகளில் �மிழ் தைொழியின 
்பொெம்ன கும்றெொகடெயுளளது. இப்்பொடசொமலக-
ளில் �மிழ் ஆசிரியர்களின வீ�ம் கும்றெொகடெ-
யுளளது என்பது கெமலக்குரியது. த�ொழிற் சங-
கஙகளி்னொலும் மு�லொளிகளி்னொலும் ைமலயகத் 
த�ொழிலொளர்களின சமூக  த்பொருளொ�ொர  அரசி-

யல்  குடும்்ப ெொழ்க்மக 
மும்றமை கட்டுப்்படுத்�ப்-
்படுகி்றது என்பட� நி�ர்-
ச்ன உண்மை.

நொட்டிற்கு ்பொரிய 
த்பொருளொ�ொரத்ம� ஈட்டிக் 
தகொடுக்கும் இலஙமக 
ைமலயக ைக்களின 
ெொழ்க்மக நிமலமை இற்-
ம்றெமர டகளவிக்குரியொ-
கடெ ்பொர்க்கப்்படுகி்றது. 

சமூக த்பொருளொ�ொர அரசியல் ரீதியொக ்பொதிக்கப்்பட்-
டுளள ைமலயக ைக்கள அடிப்்பமட உரிமைக்கொக 
ட்பொரொட டெண்டியத�ொரு சூழ்நிமலயிடலடய இன-
றுெமர ெொழ்ந்து ெருகின்ற்னர்.

டகளவி : இலஙமக முழுெதிலும் சிறுெர்கள 
ைற்றும் த்பண்கள மீ�ொ்ன ்பொலியல் துஷபிரடயொகம் 
அதிகம் இடம்த்பறுெ�ொக கூ்றப்்படுகி்றட� அவ்ெொறு 
இடம்த்பறுெ�ற்கொ்ன பின்னணி ?

்பதில் : த்பற்ட்றொர்களின டெமலப்்பளுவி்னொல் 
த்பற்ட்றொருக்கும் சி்றொர்களுக்கும் இமடயிலொ்ன 
இமடதெளி  கும்றந்� கல்வியறிவு  ெருைொ்னம் 
ைற்றும் ெனமும்ற த�ொடர்்பொ்ன விழிப்பு்ணர்-

வினமை, த்பற்ட்றொர்களுக்கிமடயிலொ்ன பிரிவு  
ெறுமை ட்பொம�ெஸ்து ைற்றும் ைதுப் ்பொெம்ன 
அதிகரிப்பு கும்றந்�ளவிலொ்ன சமூக ்பொதுகொப்பு 
ட்பொன்றமெகடள சி்றொர்களுகிமடயிலொ்ன 
ெனமும்றயிமயத் தூண்டும் பின்னணியொ-
கவுளளது.

டகளவி : மிக டைொசைொ்ன தசயற்்படுக-
ளில் ஈடு்படு்பெர்களுக்தகதிரொ்ன சமூக-
ைட்டச்  தசயற்்பொடுகள எவ்ெொறு இருக்க 
டெண்டும் ?

்பதில் : கடுமையொ்ன �ண்டம்னச் 
சட்டஙகள உருெொக்கப்்பட டெண்டும். 
உ�ொர்ணம் ைர்ண �ண்டம்ன. மிக 
டைொசைொ்ன தசயற்்பொடுகளில் ஈடு்ப-
டு்பெர்களுக்தகதிரொக சமூக நலன 
கருதி சட்டத்�ரணிகள  நீதிைன்றஙக-
ளில் ட�ொன்றொதிருத்�ல்,  குற்்றெொளிமய 
த�ரிந்�ெர் அல்லது இ்னம் கண்டெர் சட்-
டத்தின முன நிமல நிறுத்� முனெருெ�ன 
மூலம் �குந்� �ண்டம்ணமய த்பற்றுக்தகொ-
டுத்�ல்.   மிக டைொசைொ்ன தசயற்்படுகளில் ஈடு்பட 
தூண்டு்பெர்கமளயும் அ�ற்கு தும்ண ட்பொகின-
்றெர்கமளயும் சட்டத்தின முனனும் சமூகத்தின 
முனனும் இ்னம் கொட்டு�ல் டெண்டும்.

டகளவி : அரசலுெலகஙகளில் சிறுெர்கள 
த்பண்கள பிரிவு சமூக டசமெ பிரிவு ைற்றும் 
த்பண்கள தும்றசொர் அமைப்புகள இருந்தும் 
சி்றொர்கள மீ�ொ்ன ்பொலியல் ெனமும்ற துஷபிர-
டயொகஙகள கும்றெ�ொக த�ரியவில்மலடய ?

்பதில் : நமடமும்றயில் உளள சட்டஙகள 
மீ�ொ்ன ்பயம் ட்பொ�ொமை  இலஞ்சம்  அரச அதி-
கொரிகளின அலட்சியப்ட்பொக்கு கெ்னமினமை 

குற்்றெொளிகளுக்தகதிரொ்ன �ண்டம்னகள துரி -
�ப்்படுத்�ப்்படொமை ட்பொன்ற ்பல கொரணிகள 
தசல்ெொக்குச் தசலுத்தும் ெமர சி்றொர்கள ைற்றும் 
த்பண்களுக்தகதிரொ்ன ்பொலியல் ெனமும்ற துஷ -
பிரடயொகஙகமள கும்றப்்பது கடி்னைொகும்.

டகளவி : சி்றொர்கள மீ�ொ்ன ெனமும்ற துஷபி-
ரடயொகஙகளுக்தகதிரொ்ன சட்டஙகள மும்றயொக 
நமடமும்றப்்படுத்�ப்்படுகின்ற்னெொ ?

்பதில் : 50 வீ�டை மும்றயொக நமடமும்றப்-
்படுத்�ப்்படுகி்றது. மீதி இலஞ்சத்தி்னொலும் அரச 
அதிகொரிகளின அலட்சியப்ட்பொக்கி்னொலும்

நமடமும்றப்்படுத்�ப்்படுெதில்மல. அதுைட்-
டுைனறி தெளிச்சத்துக்கு ெரும் ெழக்குகளும் 
சொட்சிகளினறி ைம்றந்து ட்பொகின்ற்ன.

டகளவி : த்பண்கள முகஙதகொடுக்கும் உடலி-

யல்  உளவியல் ரீதியொ்ன பிரச்சிம்னகள த்பொது 
தெளியில் ட்பசப்்படுெ�ொக த�ரியவில்மலடய ?

்பதில் : உண்மை�ொன. த்பண்கள சமூகத்தில் 
உடலியல்  உளவியல் ரீதியொக பிரச்சிம்னகமள 
எதிர்டநொக்கும்ட்பொது அல்லது ்பொதிக்கப்்படும் 
ட்பொது �ைது சுய ைற்றும் குடும்்ப தகௌரெம் 
கருதி அம� த்பொது தெளியில் ட்பசுெதில்மல. 
்பலர் �ைது எதிர்கொலத்ம�க் கருதிற்தகொண்டு 
ைம்றத்து அம� �ைக்குள அடக்கிக் தகொளகின -
்ற்னர். அவ்ெொறு த்பொது தெளியில் ட்பச முயற் -
சித்�ொலும் எைது

சமூகத்தில் ்பலர் அ�ற்கு எதிர்ைம்றக் கருத் -
துக்கமள விைர்சித்து அம� ஒரு கிசு கிசுெொக்கி 
கொலடெொட்டத்தில் அது ைம்றந்தும் விடுகி்றது

டகளவி : த்பண்களுக்தகதிரொ்ன ெனமும்றக-
ளுக்கு எவ்ெொறு முற்றுப்புளளி மெக்கலொம் ?

்பதில் : நமடமும்றயில் சற்று கடி்ன கொரியடை. 
இருந்� ட்பொதிலும் த்பண்களுக்தகதிரொ்ன 
ெனமும்ற த�ொடர்்பொக சட்டஙகமள இறுக்க -
ைொக உருெொக்குெ�ன மூலமும் இயன்றளவு 
்பொதிக்கப்்பட்டெர்கள முனெந்து குற்்றெொளிமய 
சட்டத்தின முன நிறுத்துெ�ன மூலமும் ்பொதிக் -
கப்்பட்டெருக்கு சொர்்பொகவும் ெனமும்றயில் 

ஈடு்பட்டெர் டைலும் அம�த் தூண்டியெருக்தக -
திரொக உரிய அரச அதிகொரிகள அலட்சியமில் -
லொைல் துரி� தசயற்்பொடுகளில் ஈடு்படுெ�ன 
மூலமும்  சமூக ைட்டத்தில் இது த�ொடர்்பொ்ன 
விழிப்பு்ணர்வுச் தசயற்்பொடுகமள நமடமும்றப் -
்படுத்துெ�ன மூலமும் ஒரளவு இவ் ெனமு -
ம்றயிம்ன கட்டுப்்பொட்டிற்குள தகொண்டுெர 
முடியும்.

ைக்கள பிரதிநிகள �ைது கட்சிக்குள 
த்பண்கள ைற்றும் சிறுெர்களுக்கொ்ன பிரி -
தெொனம்ற உருெொக்கி அதில் த்பண்கள 
ைற்றும் சிறுெர்கள

த�ொடர்்பொ்ன விடயஙகள அெர்களுக் -
தகதிரொ்ன துஷபிரடயொக ெனமும்றக -
ளுக்தகதிரொ்ன தசயற்்பொடுகமள சமூக 
ைட்டத்தில் முனத்னடுப்்ப�ன மூலம் ஒரளவு 

ெனமும்றயிம்ன கட்டுப்்படுத்� முடியும்.
டகளவி : 54 ச�வீ� த்பண் ெொக்கொளர்கமளக் 

தகொண்ட சட்டமியற்றும் ்பொரொளுைன்றத்தில் த்பண்-
களின ெகி்பஙகு எவ்ெொறுளளது  ?

்பதில் : த்பண் பிரதிநிதித்துெத்திற்கொ்ன 
ெொயப்பு த்பண்களுக்கு ெழஙகப்்படுெதில்மல 
என்பட� நி�ர்ச்ன உண்மை. அரசியல் கட்சி -

களில் ஆண்களின ஆதிக்கடை தசல்ெொக்கு 
தசலுத்துகி்றது. சில கட்சிகள த்பயரளவில் 
ைொத்திரடைத்பண்கமள உளெொஙகுகின்ற்னர். 
இ�்னொல் த்பண்களுக்கொ்ன ெொயப்பு அதிகம் 
ெழஙகப்்படுெதில்மல. சட்டமியற்றும் நம் 
்பொரொளுைன்றத்தில் உண்மையில் த்பண் பிரதி -
நிதித்துெத்தின ெகி்பஙகு முக்கியைொ்னத�னின 
ஒவ்தெொரு ைொெட்டத்திலும் த்பண்களுக்கொக 
கும்றந்�து ஒரு ஆச்னம் ஒதுக்கப்்பட டெண்டும். 
உ�ொர்ணைொக ஐந்து ஆச்னம் தகொண்ட ைொெட் -
டத்தில் கும்றந்�து ஓனட்றொ இரண்டடொ ஆச்ன -
ைொெது ஒதுக்கப்்பட டெண்டும். 

இவ்ெொறிருந்�ொடல �விர த்பண்களின ெகி -
்பஙகு நைது ்பொரொளுைன்றத்தில் கும்றெொகடெ -
யிருக்கும். அதுைட்டுைனறி நைது சமூகத்தில் 
்படித்� உயர் ்ப�விகளிலுளள த்பண்கள டைலும் 
சமூகத்தில் முனனிமலயில் உளள த்பண்கள 
சமூகத்தின எதிர்ைம்ற கருத்துகளுக்கு ்பயந் -
தும்இ எஙடக ஆ�ரெொ்னெர்கள கூட ெொக்க -
ளிக்கொைல் ட�ொற்று சுய தகௌரெத்ம�  இழந்து -
விடுடெொடைொ என்ற ்பயத்தி்னொலும் ட�ர்�லில் 
இ்றஙகுெ�ற்கு கொட்டும் �யக்கமும் இ�ற்கொ்ன 
ஒரு கொரணியொகப் ்பொர்க்க முடியும்.

ஐம்பதாயிரம பிரதிகளில் 
வெளியான  நடேசயயரின் நூல்  

மு.நித்தியானந்தன்,...?
லண்டன் 

டநர்கண்டெர் : 

பாக்கியராஜா  ம�ாகன்தாஸ்...?
 (ைண்டூர் குறூப் நிரு்பர்)

மலையகத்தின் முதல் ததொழிற்சஙகத்லத 
நிரமொணித்து, மலையக மககளின் 
துயர கலைய  முன்னின்்ற 
ககொ.நகே்சயயர மல்றந்து இந்த 
ஆண்டுேன் 75 ஆண்டுகள் 
நில்றவுறுகின்்றன. இந்த ஆண்டில் 
அவர பறறி நமககு இன்னும் ததரிய 
வரொத சிை அம்்சஙகலை 
கநொககுவகத இககட்டுலரயின் கநொககம்.

பிரதிநிதித்துெத்திறகான ொயப்பு வ்பணகளுக்கு
ெழஙகப்்படுெதில்்லை என்்படத நிதரசனம

த்பண்ணிய  சமூக தசயற்்பொட்டொளரும் 
சட்டத்�ரணியுைொ்ன திருைதி சதுர்த்திகொ ரஜீென

நொட்டிற்கு ்பொரிய த்பொருளொ�ொரத்ம� 
ஈட்டிக் தகொடுக்கும் ைமலயக ைக்களின
ெொழ்க்மக நிமலமை இற்ம்றெமர 
டகளவிக்குறியொகடெ உளளது

நலேமுல்றயில் உள்ை ்சட்ேஙகள் மீதொன 
பயம் கபொதொலம இைஞ்சம் அர்ச அதிகொரிகளின் 
அைட்சியபகபொககு கவனமின்லம குற்றவொளி
களுகதகதிரொன தண்ேலனகள் 
துரிதபபடுத்தபபேொலம கபொன்்ற பை கொரணிகள் 
த்சல்வொககுச் த்சலுத்தும் வலர சி்றொரகள் மறறும் 
தபண்களுகதகதிரொன பொலியல் வன்முல்ற 
துஷ்பிரகயொகஙகலை குல்றபபது கடினமொகும் 
என தபண்ணிய  ்சமூக த்சயறபொட்ேொைரும்  
்சட்ேத்தரணியுமொன திருமதி ்சதுரத்திகொ ரஜீவன் 
“ ஞொயிறு வொரமஞ்சரிககு “ அளித்த 
கநரகொணலில்  ததரிவித்தொர. 
அவருேனொன கநரகொணல் வருமொறு.
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மாலை ஐந்து மணியிருக்கும் 
– புதிதாக கட்டப்பட்ட அந்த 
மலையக வீடடு திட்டத்தில் 

இருந்த கல்டசி வீடடில் ஒரே ்பே்பேப்பாக 
இருந்தது... அந்த வீடடுத் திட்டத்திலிருந்த 
ததாழிைாளரகள் அங்கு மிங்கும் ஓடிக்-
தகாண்டிருந்த நிலையில் தெகுதூேத்தில் 
த்பாலிஸ் ொகனம் ஒன்று ெந்து தகாண்-
டிருந்தது. சுமார ்பத்து நிமி்டத்தில் அந்த 
இ்டத்லத ெந்தல்டந்த ொகனத்திலிருந்து 
நன்லகந்து த்பாலிஸ்காேரகள் இறங்கினார-
கள். அெரகளில்... இன்ஸ்த்பக்்டர அழகு 
்பாண்டியன் மிகரெகமாக குறிபபிட்ட வீடல்ட 
ரநாக்கி ந்டக்க சக த்பாலிஸ்காரகள் அெலே 
பின் ததா்டரந்தாரகள்.

அந்த வீடல்டயல்டந்தப ர்பாது ஒரே 
அழுலக சத்தமாக இருந்தது. இன்ஸ்த்பக்-
்டர – வீடடினுள்ரள நுலழந்தார. ்பாதி 
திறந்திருந்த அந்த அலறக்கதலெ திறக்கச் 

தசயதார. உள்ரள –ஒரு த்பண் தூக்கில் 
ததாங்கிக் தகாண்டிருந்தாள். த்பாலிஸ்கா-
ேரகள் அலறலய ரநாட்டமிட்டாரகள். பின்பு 
அழகு ்பாண்டியனின் உத்தேவுக்கலமய 
உ்டலை கீரழ இறக்க யாரோ அைறினாரகள். 
இதற்குள் – அம்புைன்ஸ் ொகனம் ெந்து 
ரசே சம்்பெம் ந்டந்த அலறயில் தசயய 
ரெண்டியலத தசயது பிரேத ்பரிரசாதலனக்-
காக ச்டைம் லெத்தியசாலைக்கு தகாண்டு 
ர்பாகப்பட்டது. அழகு ்பாண்டியன் அந்த 
அலறயிலிருந்த லகர்பசி ஒன்லற எடுத்தார. 
பின்பு விசாேலை தசயததில் பின்ெரும் வி்ட -
யங்கலள ்பதிவு தசயதார.

த்பண்ணின் த்பயர அழகுநிைா. ெயது 
26 ஆல்டத்ததாழிற்சாலையில் விற்்பலனப 
பிரிவில் ்பணிபுரிகிறாள். லகநிலறய சம்்ப-
ளம். ஸ்கூடடி லெத்திருக்கிறாள். ்பல்கலைக்-
கழகம் ர்பாகும் ொயபபு கில்டத்த ர்பாதும் 
அலத விரும்்பாமல் உ்டனடியாக ரெலைக்கு 
ர்பாயவிட்டாள். அெளுக்கு அப்பா இல்லை 
அம்மாைடசுமி ரதாட்டத்தில் ரெலை. ைடசுமி-
யின் தூேத்து தசாந்தமான அண்ைன் ்பழி-
னிசாமியின் மகள் மதிமாறன் ்பத்து ெயதிலி-
ருந்து ைடசுமியு்டன் இங்ரகரய இருக்கிறான். 
அெனுக்கு ்டவுனில் ஒரு கல்ட இருக்கிறது. 
அழகு நிைாலெ ரதாளில் தூக்கி ெளரத்த 
அெலன மாமா மாமா என்று உயிலேரய 
லெத்திருந்தாள். அழக நிைா சம்்பெம் ந்டப-
்பதற்கு நாலைந்து நாளுக்கு முன்னிருந்ரத 
அழகு நிைா முகொட்டத்து்டனிருந்தாள். யாரு -
்டனும் ர்பசாமல் வீடடுக்குள்ரளரய மு்டங்-
கிக்கி்டந்தாள். ரெலைக்கும் ர்பாகவில்லை. 
ைடசுமி எவெளரொ ரகடடும் எதுவும் தசால்-
ைவில்லை.

அழகு ்பாண்டியன் த்பாலிஸ் காரியாை -
யத்துக்கு ெந்தார. பிரேத்பரிரசாதலன முடி-
வுகள் ெரும் ெலே காத்திருக்காமல் அழ-
குநிைாவின் அலறயிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட 
லகர்பசிலய ஆோயத் ததா்டங்கினார. அது 
அெளின் லகர்பசிதான்.

அழகு நிைா – இறப்பதற்கு முன்னால் – 
அந்த லகர்பசிக்கு ஒரு குறிபபிட்ட இைக்கத்தி-
லிருந்து அடுத்தடுத்து அலழபபுகள் ெந்திருக்-
கின்றன. அரத இைக்கத்து்டன் அழகு நிைா 
தெகு காைம் ததா்டரபில் இருந்திருக்கிறாள். 
அெர அந்த எண்லை குறித்துக் தகாண்டு 
அலுெைக ததாலைர்பசி மூைம் ததா்டரல்ப 
ஏற்்படுத்த முயற்சி தசயதார. சிை மணித்து -
ளிகளின் பின் மறுபுறம் ஒரு ஆணின் குேல் 
ரகட்டது.

“ஹரைா .. நான் காெல் நிலையத்திலி -
ருந்து இன்ஸ்த்பக்்டர அழகு ்பாண்டியன் ர்பசு -
கிரறன். உங்கக்கிட்ட தகாஞசம் ர்பச ரெண்டி -
யிருக்கு... உங்க த்பயர என்ன?

“என்ரனா்டர்பரு கலைமணி... நான் காப-
புறுதி நிறுெனம் ஒண்ணுை உதவி முகா -
லமயாளனா இருக்ரகன்... இப்பகண்டியிை-
யிருந்து ெந்துக்கிடடிருக்ரகன்... ஏன் என்ன 
விஷயம்?

“உங்களுக்கு அழகு நிைாலெ ததரியுமா?
“தத.... ததரியும்...”
“என்ன விதத்துை ததரியும்?”
“அழகு நிைா ்பத்துைடசத்துக்கு ஆயுள் காப-

புறுதி தசஞசிக்கிட்டாங்க... அெங்க மூைமா 
நிலறய ர்பருக்கு காபபுறுதி தசயயிற சந் -

தரப்பம் கில்டச்சது... தோம்்ப உதவி தசஞ -
சாங்க...”

“ரெற எந்த ததா்டரபும் இல்லையா...?
“ெந்து நான் அழகுநிைாலெ ரநசிச்ரசன். 

அெங்களும் தான். திருமைம் தசயயவும் 
முடிவு தசஞரசாம். ஆனா க்டந்த சிை ொேங்-
களா அெங்கு என் கிட்டசரியா ர்பசலை. 
எலதரயா ்பறி குடுத்த மாதிரி இருந்தாங்க. 
எனக்கு எதுவும் புரியலை...”

இன்லனக்கும் ்பைமுலற லகர்பசிக்கு 
‘ரகால்’ எடுத்ரதன்.

ஆனா எந்த ்பயனும் இல்லை...”
“மிஸ்்டர கலைமணி... நீங்க கண்டியிை 

இருந்து ெந்ததும் காெல் நிலையம் ெந்தி -
டுங்க...”

“ரசர... என்ன விஷயம்...?
“அலத ரநரை ெந்து ததரிஞசிக்கங்க....”
அழகு ்பாண்டியன் ததா்டரல்ப துண்டித்து 

விடடு மறு்படியும் லகர்பசியில் தகெல்கள் 

்பகுதிலய ரசாதலன தசயதார. அதில் ஒரு 
தசயதி அெர கண்ணில்்பட்டது”. கலை அெ-
சேரதலெக்காக என் கிட்ட ஐந்து ைடசம் 
ொங்கினீங்க. அலத என் நண்பி ஒருத்திக்-
கிட்டயிருந்து ொங்கிரனன். அெரளா்ட கல்-
யாைத்துக்காக நலத ொங்க ெச்சிருந்தா 
அலத உ்டனடியாக குடுக்கணும்..”

அெர ரமலும் ஆோயந்தார.
“கலை... எபர்பா ரகட்டாலும் சாக்குப 

ர்பாக்கு தசால்லுறீங்க ்பைம் கட்டாயம் 
ரதலெ. அரதா்ட நாதனாரு பிேச்சிலனயிை 
மாடடிக்கிடர்டன். இபர்பாலதக்கு கல்யா-
ைதமல்ைாம் சாத்தியரமயில்லை. நான் 
தோம்்ப குழபபிப ர்பாயிருக்ரகன்...”

“என்ன கலை கல்டசியிை இப்படி தசால் -
லுறீங்க... நான் உங்களுக்காகத்தான் 
்பைம் ொங்கி தகாடுத்ரதன்... ஆனா இப்ப 
அலத உங்க நண்்பனுக்காக ொங்கியதாக-
வும் அெர சாக்குப ர்பாக்கு தசால்லுறதாக-
வும் தசால்லுறீங்க. எனக்கு தலை சுத்துது. 
நண்பி என்லன ொடடிதயடுக்கிறதா. 
வீடடிை ததரிஞசா ெறுத்து எடுத்துடுொங்க-
ைாம்.. இருக்கிற பிேச்சிலன ்பத்தாதுன்னு 
இதுரெற... நிம்மியில்ைாத இருக்ரகன். 
ர்பசாம தசத்து்டைாமான்னு இருக்கு... நீங்க-
ளுமா என்லன ஏமாத்துறீங்க...?

அழகு்பாண்டியன் ரமலும் ஆோயந்தார. 
ஆனால் ரெறு விரஷ்டமான விஷயங்கள் 
எதுவும் காைப்ப்டவில்லை. அெர அப்ப-
டிரய ரசாரவு்டன் இருக்லகயில் சாயந்தார. 
அபர்பாது அலுெைக ததாலைர்பசி அைறி-
யது. மறுபுறம் அழகுநிைாலெ பிரேத ்பரிரசா-
தலன தசயத லெத்தியர ர்பசினார.

“இன்ஸ்த்பக்்டர.... இது தற்தகாலை-

யில்லை. ஏற்கனரெ கழுத்து தநறிக்கப்படடு 
தகாலை தசஞசி தூக்குை ததாங்கவி்டப்பட-
டிருக்கு அரதா்ட இெங்க தகாலை தசயயப-
்படுறதுக்கு முன்னாை ்பாலியல் ென்தகா-
டுலமக்குள்ளாக்கப்படடிருக்காங்க.. இதுை 
துேதிஸ்்டமான விஷயம் என்னன்னா குற்றம் 
தசஞச ெங்கரளா்ட லகவிேல் அல்டயாளம் 
எங்ரகயும் இல்லை...”

அழகு்பாண்டியன் – இலத எதிர்பாரக்-
கவில்லை. அழகுநிைாலெ தகாலை 
தசயதது யார? எதற்காக தகாலை தசய-
யப்பட்டாள்? அெருக்கு குழப்பமாக இருந்-
தது. கலை மணிதான் மிக நுணுக்கமாக 
திட்டம் ர்பாடடு தீரத்துக்கடடியிருப்பாரனா... 
முதலில் அெலனத்தான் கடுலமயாக விசா-
ரிக்க ரெண்டும். அெர சிந்தலன ெயப்பட்ட-
ெோக சற்று ரநேம் அலமதியாக இருந்தெர 
சடத்டன இருக்லகலய விடடு எழுந்தார. ‘அழ-
குநிைாவின் அலறலய ஆோயந்து ்பாரத்-

துக் தகாண்டிருந்தெர அந்த அலறயின் 
மூலையிலிருந்த சிறிய ரமலசயில் ஒரு 
்பயிற்சிதகாபபியிருந்தலத அெதானித்தார. 
எதற்கும் இருக்கடடும் என்று அலத எடுத்து 
லெத்திருந்தார. இபர்பாது – அலத எடுத் -
தார. அது ரகாடுகளில்ைாத ்ப்டங்கள் ெலே -
யக்கூடிய தகாபபி. அதில் நிலறய்ப்டங்கள் 
ெலேயப்படடிருந்தன. எல்ைாரம அழகு 
நிைாவின் லக ெண்ைம். சிை ்ப்டங்கள் 
இயற்லகயாக தத்ரூ்பமாக இருந்தன. அெர 
ஒவதொரு ்பக்கமாக ்பாரத்துக் தகாண்ர்ட 
ெந்தார. கல்டசியாக ஒரு ்ப்டம் தீடடியிருந்-
தாள். அது அெரின் மனலத கெரந்துவிட-
்டது. இேண்டு கரும் விழிகள். ரநரில் ்பாரப-
்பலதபர்பாை அவெளவு சிறப்பாக இருந்தது 
உற்றுப ்பாரத்தெருக்கு சடத்டன த்பாறி தட-
டியது. அழகுநிைா இறப்பதற்கு முன் தீடடிய 
்ப்டமாக இருக்கரெண்டும். அதில் அெள் 
எலதரயா தசால்ை நிலனத்திருக்கிறாள். 
இந்த இேண்டு கண்களும் ஏன் தகாலைக்கா-
ேரகளுல்டயதாக இருக்கக்கூ்டாது அெர ஒரு 
முடிவுக்கு ெந்தார. முதலில் கலைமணிலய 
விசாரிக்கரெண்டும். இந்த கண்களுக்குறிய-
ென் அென் தானா என்று ஆோய ரெண்டும்.

ஒருொேம் ஓடியது. அழகு்பாண்டியன் மிக 
கெனமாக ரநரத்தியாக ரெலை ்பாரத்ததில் 
எந்தப ்பயனும் இல்லை. சம்்பெம் ந்டந்த 
அன்று கலைமணி கண்டியில் இருந்திருக்-
கின்றான். அழகு நிைாவி்டம் ்பைம் ொங்கி 
அலத ்பாரத்தி்பனுக்கு தகாடுத்தது உண்லம-
தான். ்பாரத்தி்பலனயும் விசாரித்து விட்டார. 
இருெரும் நான்லகந்து ெரு்டங்களாகத்தான் 
நண்்பரகளாக இருக்கிறாரகள். அழகுநிைா-
வின் தாய ைடசுமிலய விசாரித்த ெலகயில் 

அழகு நிைாலெ ்பற்றி த்பரிதாக எந்தகு-
லறயும் தசால்ைவில்லை. ஆனால் அன்று 
ரதாட்டத்ததாழிைாளரகளின் சம்்பள பிேச் -
சிலன சம்்பந்தமாக கெனயீரபபு ர்பாோட்டம் 
ஒன்றுக்காக அந்தப ்பகுதி ததாழிைாளரகள் 
அலனெரும் காலையிரைரய ர்பாய விட-
்டதாகவும் அழகு நிைா மடடும்தான் வீடடில் 
இருந்ததாகவும் தசான்னலமயானது அெ -
ருக்கு தநரு்டைாக இருந்தது. சம்்பந்தப்பட்ட 
குற்றொளி லகயருரகதான் இருக்கின்றான். 
ஆனால் அெலன அல்டயாளம் காண்்பதில் -
தான் கஷ்டமாக இருக்கின்றது. அெர மறு்ப -
டியும் அந்த கண்கலளரய உற்றுப ்பாரத்துக் 
தகாண்டிருந்தார. சடத்டன அெருக்கு மறு்ப -
டியும் த்பாறி தடடியது. இந்த கண்களுக்குரி-
யெலன எங்ரகரயா மிக சமீ்பத்தில் ்பாரத்-
திருக்கிறார. தெகு ரநேம் சிந்தலனயில் 
ஆழ்ந்திருந்தெருக்கு இபர்பாது ்பளீச்தசன்று 
ஞா்பகம் ெந்தது. அெர கைக்கு சரியாக 

இருந்தால் அென்தான் குற் -
றொளி. அெர தூண்டிலயப 
ர்பா்டதயாோனார. மீன் நிச்ச-
யமாக மாடடும் என்று நம்பி-
னார.

அந்த ரஹாட்டல் ஒதுக்குப 
புறமாக இருந்தது. அதில் ஒரு 
அலறயில் அெரகள் இருெ-
ரும் எதிரும் புதிருமாக ெட்டரம-
லசதயான்றினருரக அமரந்-
திருந்தாரகள். ரமலசயில் 
தெளிநாடடு மதுவும் த்டெல் 
தசயயப்பட்டமீனும் இருந்தது. 
அதிதைாருென் கண்ைாடி 
கிளாஸிலிருந்த மதுலெ 
ொயில் கவிழ்த்து விடடு எதிரே 
இருந்தெலன ்பாரத்தான். 
‘தெள்ளம் தலைக்கு ரமரை 
ர்பாக ஆேம்பிச்சிடுச்சி. அென் 
்பாண்டியன் ரகஸில் ்பாதிெலே 
ெந்துட்டான். நம்ம ர்பாட்ட 
திட்டம் புஸ் ொனமாகிக்கிடடுெ-
ருது. இப்ப என்ன தசயயிறது.

“எல்ைாம் உன்னால் 
ெந்தது. அப்பரெ தசான்ரனன் 
சந்ரதகத்துக்கி்டமான த்பாருள் 
ஏதுமிருந்தா எடுத்து்ட தசால்லி 
நீ்பதற்றத்துை சரியா ்பாரக்-
காம ஒண்ணுமில்லை என்று 
தசால்லிடர்ட... இப்ப அெங்க 
லகயிை என்னரமா மாடடியி -
ருக்குன்னு நான் நிலனக்கி-
ரறன்... தகாஞசம் கெனமா 
இருக்கணும்...”

“நீங்கதான் அழகுநிைா 
ரொ்ட லகர்பசிலயயும் 
எடுக்க ரெைாம்னு தசால்லிட-
டிங்க...”

“இல்ை... அதுை த்பரிசா 
எதுவும் இல்லை. நமக்கு 

்பாதகமானலதவி்ட சாதகனமானது தான் 
இருக்கு...”

“சரி... எனக்கு தே ரெண்டியலத எபர்பா 
தசடடில் ்பண்ை ர்பாறீங்க... என்னாை 
தோம்்ப நான்காத்திருக்கமுடியாது. இதுை 
ஏதாெது வில்ைங்கம் ெந்தா அவெளவு-
தான்... “எப்படியும் இன்னும் ஒரு மாதம் சரி 
நீ காத்திருக்கணும் அெசேப்பட்டா ஆ்பத்துை 
மாடடிக்கணும்...”

 அெரகள் – தமதுொக ர்பசிக்தகாண்டி-
ருந்த ரெலளயில் திடீதேன்று அெர ெந்து 
நின்றார. அெர அழகு்பாண்டியன் – அெரு-
்டன் நான்லகந்து த்பாலிஸ்காேரகளும் நின்-
றிருந்தனர.

மறுநாள் காலை மணி ஒன்்பது. அந்த 
காெல் நிலையத்தில் – இன்ஸ்த்பக்்டர 
அழகு ்பாண்டியன் இருக்லகயில் அமரந்தி-
ருக்க எதிரே ரமலசக்கு ்பக்கத்தில் அெரகள் 
லககளில் விைங்குகளு்டன் தலை குனிந்தி-
ருந்தனர. இன்ஸ்த்பக்்டர ரகா்பத்து்டன் அெர-
களின் ஒருெலன ்பாரத்தார.

“நீ அழகுநிைாலெ ்பைெந்தப ்படுத்த 
்பைமுலற முயற்சித்ததாகவும் தனக்கு 
ஏதாெது ந்டந்தால் அதற்கு நீதான் காேை-
மாக இருப்பாய என்று அழகுநிைா தன்லகப -
்ப்ட கடிதம் எழுதி இந்த தகாபபியில் லெத் -
திருக்கிறாள் இது தான் உன்லன காடடிக் 
தகாடுத்தது. இபர்பா தசால்லு... எதுக்காக 
அெலள நாசப்படுத்தி தகாலை தசஞரச... 
இென் எபர்பாது உன்ரனா்ட கூடடுச் ரசரந்-
தான்...?

தலை குனிந்திருந்த மதிமாறன் ரசாரவு -
்டன் அெலேப ்பாரத்தான்.

“அழகு நிைாலெ சின்னெயசுை இருந்து 
நான்தான் தூக்கி ெளரத்ரதன். அெரமை 
ஆேம்்பத்துை அன்பு, ்பாசம் மடடும் தான் 
இருந்தது. ஆனா அெ ்பருெமங்லகயா 
பூத்து குலுங்கியபர்பாது எனக்கு அெரமரை 
காதல் ஏற்்படடுச்சி. சாதாேைமான காதல் 
இல்லை. தெறிபபிடிச்ச காதல். அெளுக்கு 
ரெண்டியலத ்பாரத்துப ்பாரத்து தசஞரசன். 
“மாமா.... மாமா... ன்னு என்லனரய சுற்றி 
சுற்றி ெந்தெ திடீரன்னு ஒருநாள் தான் 
கலைமணிலய காதலிப்பதாகவும் கல்யா-
ைம்னு ந்டந்தா அது அெரனா்டத்தான்னு 
தசான்னப ர்பாது நான் ஆடிப ர்பாயிடர்டன். 
கலைமணிலய எனக்கு நல்ைா ததரியும். 
அழகு நிைாவுக்கு ஆயுள் காபபுறுதி ்பத்து-
ைடசத்துக்கு ர்பாட்டரதா்ட தநாமினியாக 
என் த்பயலே அென்தான் ர்பாட்டான். அழகு 
நிைா எந்த விதத்திைாெது அகாை மேைம் 
அல்டஞசா தநாமினிக்கு மூன்று ம்டங்கு 
்பைம் கில்டக்கும். அெரள எனக்கு கில்டக்-
கமாட்டாள்ன்னுறப்ப அந்தப ்பைமாெது 
எனக்கு கில்டக்கடடும்னு நான் நிலனச்ரசன் 
அென் கலைமணியின் நண்்பன் ்பாரத்தி-
்பலன பிடித்ரதன். கலை மணிகிட்ட ஐந்து -
ைடசம் ரகடகதசான்ரன்டன். அென் கிட்ட 
அவெளவு ்பைம் இருக்காது. அதுனாை 
நிச்சயமா அழகு நிைாக்கிட்ட ொங்கித் தரு-
ொன்னு கைக்குப ர்பாடர்டன். திட்டம் 
தெற்றியளிச்சதும் ்பைத்லத ்பங்குபர்பாட-
டுக்கிடர்டாம். அடுத்தது அெரளா்ட முப்பது 
ைடசம் ஆயுள் காபபுறுதிப ்பைம். அதுக்கு 
ஒரு திட்டம் தீடடிரனன். அழகு நிைாலெ 
நாசம் ்பண்ணி தூக்கில் ர்பாடுறது. தகாலை 
– அகாை மேைம் – காேைம் கற்்பழிபபு 
மூச்சுத்திைறல் என்று பிரேத ்பரிரசாதலன 
ெேரெண்டும். அபர்பாதுதான் அந்தப்பைம் 
லகக்கு கில்டக்கும். அெளுக்கு ்பைெந்த-
மாக ர்பாலதரயற்றி நானும் ்பாரத்தி்பனும் 
அடுத்தடுத்து அனு்பவித்ரதாம். ்பாரத்தியின் 
தான் கழுத்லத தநறித்தான். அல்டயாளங்-
கள் இல்ைாத ்படி ்பாரத்துக் தகாண்ர்டாம். 
சாடசிகளும் இல்லை. ்பழி கலைமணியின் 
தலையில் விழும் என்றுதான் திட்டம்ர்பாட-
ர்டாம். ஆனால் அென் கண்டிக்கு காலையி -
ைரய ர்பான விஷயம் ததரியாது. அரதாடு 
அெள் இப்படி ஒரு கடிதத்லத எழுதி லெத்-
திருப்பாதனன்றுநான் எதிர்பாரக்கவும் 
இல்லை. ஏற்கனரெ ர்பாலத த்பாருளுக்கு 
அடிலமயான எனக்கு அழகு நிைா கில்டக்க 
மாட்டாதளன்று உறுதியானதுரம அெலள 
தகால்ெது்டன் அெளி்டமுள்ள ்பைத்லத-
யும் லகயகப்படுத்துெதற்காகத்தான் இப்படி 
தசஞரசன். ஆனா... ஆனா விதி ரெறுமாதிரி 
கைக்கு ர்பாடடிருச்சி...”

அழகு ்பாண்டியன் – ரகலியு்டன் அெலனப 
்பாரத்தார. “முட்டாள்... நீ தசான்ன ொக்கு 
மூைம் மிக சிறப்பாக ்பதிொயிடுச்சி.... ஆனா 
– அழகு நிைா கடிதம் எதுவும் எழுதி லெக்-
கவில்லை. அெள் ெலேந்த ஓவியம்தான் 
உன்லன சிக்கக ெச்சது. அழகுநிைா... கலை -
மணிலய மைம் முடிக்க ர்பாறதா எபர்பாது 
தசான்னாரளா அன்றிலிரிந்து நீ அெளுக்கு 
தநருக்குதல் குடுத்திருக்ரக... ்பாரத்தி்பன் 
மூைமா ்பைம் ொங்க ெச்சி அழகு நிைாவுக் -
கும் கலைமணிக்கும் ்பலகலய ஏற்்படுத்த 
முயற்சி தசஞரச. 

எனக்கும் ஆேம்்பத்துை கலைமணி 
ரமரை சந்ரதகம் இருந்திச்சி. அென் கண்-
டிக்கு ர்பானதா தசான்னபர்பா ஆள் ெச்சி 
தசஞசிருக்கைாரமான்னுற ரகாைத்துை-
யும் விசாரிச்சிப ்பாரத்ரதன். ஆனா அழக 
நிைாக்கிட்ட ொங்கின ்பைத்லத எப்படியா -
ெது தசடடில் ்பண்ணுறதுக்காக கண்டிக்கு 
ர்பாய லகரயா்ட ்பைம் தகாண்டு ெந்தலத 
என்கிட்ட காடடினப ர்பாதும் ஏற்கனரெ அழ-
குநிைா தீடடிய அந்த கண்கள் கலைமணிக்கு 
த்பாருந்துதான்னு ரநாட்ட மிடர்டன். இல்லை 
த்பாருந்தலை. 

ஆனா நான் விசாேலைக்காக உன்ரனா்ட 
வீடடுக்கு ெந்தப்ப அந்த கண்கலள ்பாரத்-
திருக்ரகன். நல்ைா ரயாசிச்சிப ்பாரத்தப்ப 
உன்ரனா்ட ஞா்பகம் ெந்தது. தூண்டில் 
ர்பாடடு பிடிச்சிடர்டன்....”

இன்ஸ்த்பக்்டர அழகு்பாண்டியன் தெற்றிப 
புன்னலகயு்டன் அெலனப ்பாரக்க அந்த 
கண்கள் ்பயபீதியு்டன் மூடிக்தகாண்்டன. 
தெளிரய தூறைாக த்பயதுக் தகாண்டிருந்த 
மலழ திடீதேன்று தகாட்டத் ததா்டங்கியது.

(யாவும் கற்்பலன)
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திரு/திருமதி.தசல்வி ......................................................

          (ஆங்கிைத்தில் எழுதுெது விரும்்பத்தக்கது)

முகெரி ...........................................................................

 ........................................................................... 

 ...........................................................................

..............................         ...........................................

      திகதி                            லகதயாப்பம்

மஞசரி குறுக்தகழுத்து ர்பாடடி 
இை: 08

 பாலா சங்குப்பிள்ளை ...?

அதே கணகள்

மஞசரி குறுக்தகழுத்துப ர்பாடடி இை :08
இ்டமிருந்து ெைம்   

(01) ்பாோடடு அல்ைது தகௌேெப்படுத்தும் ெலகயில் ெழங்கப்படுெது.
(04) ெயலும் ெயல்சாரந்த இ்டமும். 
(08) இேத்தல்.
(10) உ்டலின் உள்ளுறுபபுகளில் ஒன்று. 
(11) சந்திேன் (குழம்பியுள்ளது)
(12) த்பருவிருடசம் (திரும்பியுள்ளது)
(13) அரிசியிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் நீோகாேம்.
(15) தமாடடு. (திரும்பியுள்ளது)
(17) ்பாேம்
(20) த்பருவிருபபு
(22) ஒருவிதமான தாமத உைரவு.
(24) தானிய ெலககளுள் ஒன்று.
(25) த்பரும்்பாைான ்பக்கம் நீோல் சூழப்பட்ட நிைப்பகுதி.       

ரமலிருந்து கீழ்   

(01) ரநாய.
(02)  தமிழ் இைக்கிய நூல்களில் காைப்படும் தசயயுள் கூறு்பாடு அல்ைது 

நூற்பிரிவு. (குழம்பியுள்ளது)
(03) தூசு அல்ைது புழுதி.
(05) ஆசான் ரமல்ரநாக்கிப ்பாரக்கிறார.
(06) ்பைாப்பழச் சுலளலய மூடியிருக்கும் ்பகுதி.
(07) ஒருெலக மைர. (குழம்பியுள்ளது)
(09) உ்டம்பு (குழம்பியுள்ளது)
(14) குழந்லத.
(15) தூயலம.
(16) ஆைெம், கரெம். (குழம்பியுள்ளது)
(18) நிசபதம். (குழம்பியுள்ளது)
(19) தெடகம். (குழம்பியுள்ளது)
(21) நறுமைம். (குழம்பியுள்ளது)
(23) ஆடு, எருலம ர்பான்றெற்றின் ஆண் இனம்.

விடைகள்

பரிசு பபறுவ�ோர்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இ்டமிருந்து ெைம்  
01. சுதந்திேம்   06. சகா  07. ருசி  
08. சரி  09. தாேம்  11. மதியம் 
13. ேதம்  14. கானகம்  15. கம்்பன் 
17. சேம்   18. ்பக்தன்  20. ்பலன 
22. நடுொனம்  25. ்பாசி  26. ொலக 
27. திரி

  ரமலிருந்து கீழ்  
01. சுகாதாேம்  02. தசேதன்  03. திரு 
04. சிேமம்  05. ்பரிகாசம்   08. சயனம் 
10.  கம்்பம்  12. தினகேன்  16. ்படுக்லக 
19. ொதம்  20. ்பசி   21. ்பாலன 
23.  நரி  24. ொதி  

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 07

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 06

முதைாம் ்பரிசு

்ப. மரகந்திேதாசன்,
ெசந்தம், சங்குரெலி ெ்டக்கு,
மானிப்பாய. .

இேண்்டாம் ்பரிசு

எஸ். சஞ்ஜனா,
735, நடுவில்தம்பி வீதி,
ெந்தாறுமூலை.

மூன்றாம் ்பரிசு

எம்.எஸ்.எப. சபீஹா,
இை. 122 மீகாஹமுல்ை,
அடடுலுகம,  ்பண்்டாேகம. 

1. கனகசல்ப நாரகந்திேன்,
தநல்சன் பிரளஸ்,
தெள்ளெத்லத,
தகாழும்பு 06.

2. அயஷா அபதுல்ைாஹ்,
மிகிந்து மாெத்லத,
ததஹிெலள. 

3. எம். அபைால் அஹமட,
மங்தகதே,
துல்ஹிரிய.

4. எஸ். சத்தியெதனி,
பிேதான வீதி,
்பாைமுலன,
மண்டூர. 

5. ஸி்பானா றூபி,
்பாத்திமா மாெத்லத,
மாத்தலற. 

6. எஸ். துஷாந்த்,
பிேதான தமானோகலை வீதி,
்பசலற.
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ஓட்டலுக்குள் வந்த மதுமி்தா, 
விழிகளை,   

வவளிச்ச வீடடு விைக்ளகப் ப�ால்,   
அப்�டியும் இப்�டியும்,   
சுழல விட்டாள்.   
ம்...   
அவள் விழிகள் எதிர�ார்த்தது 

கிள்ட்தது விட்டது.   
பிர்சன்ா அமரநதிருந்த 

பமள்சளை ப�ாக்கி,   
அன் �ள்டயில் �்டந்தாள்.   
“குட பமானிங் பிர்சன்ா?”   
மகிழ்சசியு்டன வ்சால்லிை �டிபை,   

எதிரில் இருந்த �ாறகாலியில் 
அமரநது வகாண்டாள்.   

“ ஓ . . . . வ வ ரி கு ட ப ம ா னி ங் 
மதுமி்தா... எப்�டி இருக்கீங்க...?” 
அப்ப�ாது்தான அவளைப்�ார்த்தது 
ப�ால் அவனும் �ா்சாங்கு வ்சய்தான.   

“எப்ப�ாதும் ப�ாலபவ �ல்ல்த-
்தான இருக்கிபேன... ம்... அதில்ல.... 
க்டந்த வரணடு மூனு�ாைா... 
உங்களைை இந்தப் �க்கபம 
காப�ாபம...!”   

“ஓ... அப்�டீன்ா அவள் எதிர -
�ார்தது கா்ததிருநதிருக்கிோள் எனறு 
அவன ஆழ் ம்துக்குப் புரிந்தது.   

ஆ்ாலும்,   

அள்தப்�றறி எதுவும் அவன அவ -
ளி்டம் எதுவும் பகடகவில்ளல.   

அப்�டி அவன வ்சய்த்தறகும் ஒரு-
கார�மும் இருந்தது.   

அது,   
அவள் ம்தின பிரதி�லிப்ள� 

அறிநது வகாள்ை்த்தான.   
“அ்ட்டா அப்�டீன்ா �ான வரும்-

வளர நீங்க எ்க்காக கா்ததிருந-
திருக்கீறீங்க!” எனறு பிர்சன்ா 
வ்சால்ல நிள்்த்தாலும்.   

அது   

்த்து �்தவிக்கும்,   
வகௌரவ்ததுக்கும் இழுக்காக 

அளமநதுவிடுபம எனறும் ப்தானறி -
ைதி்ால்.   

வமௌ்மாக இருநதுவிட்டான. 
“க்டந்த இரணடு மூனறு �ாடகைாக 
�ான அவுடப்டஷன ப�ாயிருந-
ப்தன.... அது்தான வரமுடிைாமல் 
ப�ாய விட்டது!”   

�சள்சப் வ�ாயளை பிர்சன்ா!   
�சசுனனு வ்சான்ான.   
“ஓ... அப்ப�ா இப்�டி அடிக்கடி 

வவளியூர ப�ாவீங்கைா...?”   
“இல்ல.... இல்ல அடிக்கடி ப�ாக 

மாடப்டன... எப்ப�ாவாவது்தான 
ப�ாபவன... வ�ரும்�ாலும் ஓபிசில் 

்தான இருப்ப�ன...!”   “நீங்கள் 
பவளல வ்சயயும் கம்வ�னியின 
வ�ைர என்வாம்?”   

“்ட�ள் சீபரா இம்ப�ா்டரஸ் 
கம்வ�னி!”   

“அங்பக என் இம்ப�ாட �ணணு-
றீங்க?”   

“்ட�ள் சீபரா வ�டறீனனு ஒரு 
வ�டறி இருக்கிேது உங்களுக்கு்த 
வ்தரியுமா?”   

“ஓ �ல்லா்த வ்தரியுபம – என-

காருக்கும் அந்த வ�டறிளை்த்தான 
ப�ாடடிருக்கிபேன.   

“என்! ஓ... அப்�டீன்ா மதுமி-
்தாவும் எங்கள் கஸ்்டமரனனு வ்சால்-
லுங்க...!”   

“ம்... வ�டறி இருந்தால் உங்கள் 
கள்டயில் ்டைரும் இருக்குபம...?”   

“அது எப்�டி உங்களுக்கு்த 
வ்தரியும்?”   

“இல்ல... வ�டறி இருக்கிே 
வ�ளேை கள்டகள்ை ்டைரும் இருப்-
�ள்த �ார்ததிருக்கிபேன...!”   

“ஆமாம்... நீங்க நிள்ப்�து 
்சரி்தான மதுமி்தா... ்ட�ள் சீபரா எனே 
ஒரு ்டைளரயும் �ாங்கள் இப்ப�ா.... 
வ்சயகிபோம்... உங்களுக்கு �ல்ல 
பிஸி்ஸ் வ�ாபலஜ் இருக்குது...!”   

“எங்க அப்�ாவும் ஒரு பிஸ்்ஸ் 
காரர்தான. அவருக்கு புேக்பகாடள்ட-
யில் �ானகு பு்டளவ கள்டகள் இருக் -
கிேது!”   

“அ்ட்டா அப்�டீன்ா இப்ப�ாது 
எனமுன்ால் அமரநதிருப்�து ஒரு 
பகாடீஸ்வரரின மகள்... ம்...!”   

“ஏன உங்களுக்கு �ைமாக இருக் -
கிே்தா பிர்சன்ா...?’   

“ஐளைபைா... �ான ஏன �ைப்�்டப் 
ப�ாபேன... எ்க்கு வ�ருளமைாக்த-
்தான இருக்கிேது... ம்... அதில்ல மது 
உங்களுக்கு பவறு ்சபகா்தர ்சபகா்த-
ரிகள் இருக்காங்கைா...?”   

“இல்ளல... பிர்சன்ா.. �ான 
்தனிக்காடடு ராணி. அ்த்ால் அம்மா-
வும் அப்�ாவும் எனமீது உயிளரபை 
ளவ்ததிருக்கிோங்க...!”   

“இவவைவு வ�ரிை பகாடீஸ்வர-
ரின மகைாக இருநது வகாணடு ஏன 
இப்�டி ஒரு பியூடடி �ாைளர �்ட்தது -
கிறீரகள்?”   

“அள்த எ்து வ�ாழுதுப�ாக்கா-
க்த்தான வ்சயகிபேன..அதுவுமில்லா -
மல் �டி்த்த விஷை்தள்த �ைனுள்ை-
்தாக்க பவண்டாமா?”   

“அழகிைறகளல �றறி ஏ்தாவது 
பகாஸ் வ்சயதீங்கைா?”   

“ஆமாம்... பிர்சன்ா மூனறு வரு-
்டங்கைாக ஒருபகாஸ் வ்சயப்தன!”   

“ஓ... மகிழ்சசி, வாழ்்ததுக்கள். 
உங்க வீடு எங்க இருக்கு...?”   

“ஏன பகக்குறீங்க வாரதுக்கா?” 
அ்ாைா்சமாகக் பகட்டாள் மதுமி்தா.   

�ழகிை சில ப�ர்ததிபலபை அவ-

னு்டன ம்ம் விடடுப் ப�சி்ாள். 
சில வ்சாந்த விஷைங்களைக் கூ்ட-
�கிரநது வகாண்டாள். “என் பிர -
்சன்ா பைாசிக்கிறீங்க...?”   

“இல்ல இந்த மாதிரிைா் 
பகாடீஸ்வரரகளின வீடுகளுக்கு 
எங்கைால் வர முடிைா்தல்லவா... 
அ்த்ால்்தான வகாஞ்சம் பைாசி்த -
ப்தன!”   

“அப்�ா பகாடீஸ்வரராக இருந-
்தாலும் �ான ்சா்தார� ஒரு வ�ண 
்தான பிர்சன்ா....... அ்த்ால் என-
ள்க்காவது நீங்க எங்க வீடடுக்கு 
வந்தா உங்களுக்கும் வ்சங்கம்�ை 
வரபவறபிருக்கும்!”   

“ம்... �ல்லவ்தாரு இ்தை்ததின அறி -
முகம் கிள்ட்த்தறகாக �ான மகிழ்சசி 
அள்டகிபேன மதுமி்தா....!’   

“எனள்ப் �றறிை உங்கள் கணிப் -

பிறகு மகிழ்சசி பிர்சன்ா... ம்... அது 
வளர நீங்க்தான எனள்ப் �்ததி 
அடுக்கடுக்கா பகள்விகளைக் பகட-
டீங்க... ஆ்ா உங்கை �்ததி �ான 
இதுவளரயில் எதுவும் பகக்கபவ 
இல்ளலபை...!”   

“ஓ... அப்�டிைா... ்சரி... எனள்ப் 
�றறி என் வ்தரிஞசி வகாள்ை-
னும்...?”   

“உங்கள் குடும்�்தள்தப் �றறி 
வகாஞ்சம் வ்சால்லுங்கபைன...!”   

எனனுள்டை அம்மா, அப்�ா 
இரணடுப�ரும் இருக்கிோங்க... 
அம்மாவின ஊர கணடி. அப்�ா 
மா்த்தளை. �ாங்கள் இப்ப�ாது 
்தங்கி இருப்�து வ்த்தளையில். 

எ்க்கு இரணடு ்தங்ளககள், 
இருவரும் �டி்ததுக் வகாணடிருக்-
கிோரகள். இப்ப�ாள்தக்கு இந்த 
வி�ரம் ப�ாதுவமனறு நிள்க்கி -

பேன...?”   
“ஐபைா... ்தாராைமாகப் ப�ாதும் 

�ாங்க வராம்� ப�ரமா ப�சிக் 
வகாணடு இருநது விடப்டாம் 
இல்ளலைா பிர்சன்ா?   

“ஆமாம்... கிட்ட்த்தட்ட ஒரு மணி்த-
திைாலமாவது இருக்கும்!”   

“ம்... ்சரி அப்ப�ா புேப்�்ட-
லாமா...?’   

“�ான வரடி... இப்தா எ்து விஸிட -
டிங்காடள்ட ளவ்ததுக் வகாள்ளுங்-
கள்!”   

“ஆகடடும் ப�ரம் கிள்டக்கும் 
ப�ாது �ான உங்களுக்கு ப�ான 
வ்சயகிபேன... அப்ப�ா �ான 
வாபேன, ள� பிர்சன்ா!”   

“ள�... மதுமி்தா!”   
இருவரும் ்தங்கள் வாக்்ததில் 

கிைம்பி்ாரகள்.   
இருவருள்டை ம்திறகுள்ளும்,   

மீணடும் ்சநதிக்க பவணடும் எனே 
நிள்ப்பு்தான புளரபைாடி விடடிருந-
்தது.   ஆ்ாலும்,   

இருவருபம அள்த வவளிப்�ள்ட-
ைாக காடடிக் வகாள்ைவில்ளல.   

எல்லாவறளேயும்,   
கால்ததின ளகயில் ஒப்�ள்ட்த -

துவிடடு ்த்து காளர விளரவாக 
ஓடடிச வ்சனோன பிர்சன்ா.   

***  
்த்து அளேயில் அமரநதிருந்த 

துப்�றியும் இனஸ்வ�க்்டர இன�-
ராஜ்,

தீ�ன –தீபிகா வகாளல வழக்கில் 
இதுவளரயில் கிள்ட்த்த ்தகவல்களை 
ளவ்தது ஆராயநது வகாணடிருந-

்தார.   அள்த ஆராயநது �ார்த்த 
ப�ாது்தான,   

அதில் விடு�டடிருந்த ஒரு கார�ம் 
அவருக்குப் புரிந்தது.   

அது,   
�ல்களலக்கழக்ததில் �டி்த்த 

கால்ததில், தீ�ன,   
பவறு எந்த வ�ணணு்ட்ாவது 

கா்தல் வ்தா்டரபில் இருந்தா்ா?   
அப்தப�ால்,   
தீபிகா கிராம்தது �ா்ட்சாளலயில் 

�டி்த்த கால்ததில்,   
பவறு எவனு்ட்ாவது கா்தல் 

வ்தா்டரபில் இருந்தாைா?   
என�ள்த,   
அவர இதுவளரயில் ஆராயநது 

�ாரக்கபவ இல்ளல!   
இந்த எண�ம் வந்தது,   
விளரநது வ்சைலில் இேங்கி்ார 

துப்�றியும் இனஸ்வ�க்்டர இன�-
ராஜ்.   அடு்த்தவாரம்,   

சிக்குவா்ா வகாளலகாரன?   

(இைளம வ்தா்டரும்)   

காதலில் விழுநதால் வராதாமே பசி   

கனவுகளில் மிதபபது தானாமே ருசி!   13
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நமமைப் ப�ாலபவ ப�ரும�ானமைச் 
சமூகக் கலாபிைானிகளும நலல இமசப் பிரி -
யரகபே.  

இருந்ாலும இப்ப�ாழுது அதிசய 
ைாறு்ல  இமசமயக் பகாடுத்தும ஒதுக்கி 
மவத்து விட்டு நாடகம எஙபக அரஙபகறு-
கிறது எனறுநாபேட்டு விேம�ரஙகமேத் 
ப்டுகிறாரகள் . 

நாம அந்த் துமறமயச் சாகடித்து விட்டு 
இமசயில மூழ்கி இருக்கும  ப�ாழுது, 
அவரகள், டவர ைணட�ம, எலபின்ஸடன 
அரஙகு, லயனல பவணட்  திபயட்டர, 
ப�ாரமே புஞ்சி திபயட்டர எனறு சனி, 
ஞாயிறு ப�ாழுதுகளில  ைட்டுைனறி கிழமை 
நாட்களிலும ஓடுகிறாரகள்.  

பகாழுமபுக்கு பவளிபய உள்ே ரசிகரகள் 
பநரகாலத்ப்ாடு வீடு ப�ாய்ச் பசர 03.30 க்கு 
மு்ல காட்சி மவக்கிறாரகள்.  

ஒனறு பசய்யலாம. நாம இமச நிகழ்ச்-

சிகமே ைட்டும ப்ாய்விலலாைல  நடத்-
துகிபறாபை அவற்றில அமர ைணி பநரம 
அலலது காலைணி பநரம குறுநாடக -
பைானமற  அரஙபகற்றி நாடகத்துமறமய 
உயிரப�றச் பசய்்ால குமறந்ா ப�ாய்விடு -
பவாம?  

இஙபக பிரசுரைாகி இருக்கும நாடக விேம -
�ரம இனறு 30ல ப�ாரமே புஞ்சி  திபயட் -
டரில இரு காட்சிகோக அரஙபகறும நாட -
கத்ம் அறிமுகப்�டுத்துகிறது.  

ஹூம! �ல்டமவ ப�ருமூச்சுகள் ்ான 
விடலாம.  

கசப்பு 2
  

இரணடு மூனறு கிழமைகளுக்கு முன 
இலஙமக ஒலி�ரப்புக்  கூட்டுத்்ா�ன  
மு்ஸலிம பசமவ வரப்ப�ாகிற ைாரச் ைா் 
ைகளிர தினத்ம் ஒட்டி நடத்்த்  திட்டமிட்-
டுள்ே முமபைாழி கவிம், கம்ப்ப�ாட்டி 
�ற்றிய சில கசப்புகமே  வழஙகியிருநப்ன.  

என கசப்பில மு்ஸலிம பசமவத் ்யாரிப்-
�ாேர ஒருவர முகநூலிலும  ஒபரபயாரு 
்மிழ் ஏட்டின ஞாயிறு அநு�ந்த்திலும 
ைட்டும அறிவிப்பு இருந்து  எனறும 
வழஙகி, ப�ாட்டி ஆண - ப�ண இரு�ா-
லாருக்குைா எனற ப்ளிவிலமலபய  �ரிசு 
விவரஙகளும அறிவிக்கப்�டவிலமலபய 
எனவும கசநதிருநப்ன.  

இப்ப�ாழுது இனறு அபிைானிகள் 
சுமவக்கும கசப்ம�யும இனிப்ம�யும 
கடந்  வியாழன ்யாரித்துக் பகாணடிருந் 
ப�ாழுது இரு ்மிழ் நாபேடுகளில ைட்டும 
முமறபய 25 லும 27லிலும ப�ாட்டி விவரங-
கள். அப்�ாடா!

 ஆனால.... ஆனால.... 15  வயதிற்கு பைற் -
�ட்ட ப�ணகளுக்கு ைட்டுைாம ஆணகள் 
எட்டி கூட �ாரக்கக்  கூடா்ாம! ஆனாலும 
அதிலும ஒரு பநருடல  

பவற்றிப�றுபவாரகளுக்கான �ரிசு விவ-
ரஙகள் அறிவிக்கப்�டவிலமல. இப்�டியும 

யாரும ப�ாட்டி நடத்துவாரகோ? அதுவும 
ஒரு ப�ாறுப்�ான இடத்தினர?    

'
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இந்க் கிழமையும, 'அபின' எனற 

ப�ாம்ப் ப�ாருமே கள்ேத்்னைாகக்  
கடத்தியும நலல்னைாக ஏற்றுைதி பசய்தும 
அ்ன வருவாயில ஆட்சி நடத்்  முயலும 
ஆப்கானி்ஸ்ான �ற்றிய திடுக்கிடும 
்கவல.

கடந் வியாழன உலகப் புகழ்ப�ற்ற 
ப்ாமலக்காட்சி "அல-ஜஸீரா" காமலச் 
பசய்தி ஔி�ரப்�ம�ப் �ாரத்துக்பகாணடி-
ருந் ப�ாழுது-

வாசித்்வர, ஐ.நா. சம�ச் பசயல அதி�ர 
'இனமறய ஆப்கன ஒரு Frozen Hell  என வர-
ணித்து அவசரைான அறிக்மக ஒனமற விடுத்-
திருப்�ம் விவரித்்ார.  

இந் ஆஙகில வாரத்ம்மய என ்னிவழி 
்மிழில வழஙகுவப்னறால 'உமற 
நிமலயில ஒரு நரகம' எனபற அளிப்ப�ன.  

நிமலமைமயப் புரிநதுபகாள்க. 

  இனிப்பு1
இனமறய இலஙமக ைமலயகப் �ரம� -

மரகளின �ாட்டன - �ாட்டி, அப்�ா - அமைா  
என மூனறு ்மலமுமற '�ாவப்�ட்டவரகள்் 
�ாலும ப்னும �ருகப் �யணித்து வந்  பிர -
சித்திப�ற்ற �ாலத்தின இனமற அழகிய 
ப்ாற்றம. 104 அகமவகமேக் கடநது  
�ாம�ன தூக்குப் �ாலம எனற கிராமிய 
வழக்குச் பசாலலுடன கடலில கண சிமிட் -
டுகிறது. எந்க் கடல? புனி் தீரத்்ைாட 
யாத்ரீகரகள் பசனறமடயும  ராபை்ஸவரக் 
கடல - பசது சமுத்திரம சற்று உனனிப்�ாகக் 
கவனித்்ால  ப்ாடருநது (ரயில) ஒனறு 
பசனறுபகாணடிருப்�து புரியும. அது 
�ல  நிமிடஙகளுக்குக் கடமல ஊடறுத் -
துப் ப�ாகும. �யணிகளின உற்சாகம கமர 
புரணடு   ஓடும. அந் அனு�வம இந்ப் 
ப�மனக்கும ஏற்�ட்டிருக்கிறது. ்ற்சை -
யம 430  பகாடி ரூ�ாயில இநதிய அரசு 
இனனுமினனும அழகு�டுத்் முமனந -
துள்ேது.  ்மிழகத்தின அழகு அப்ப�ா -
ழுது கூடும.  

�ட உ்வி தினத்்நதி  
நனறி  

  இனிப்பு 2
 
கடந் வாரத்தில வழஙகப்�ட்ட 

'பஜய்பீம' இனிப்பில இனனும பகாஞ்சம 
மிச்ச பசாச்சம இருக்கிறது.  

்மிழ்த் திமரப்�ட வரலாற்றில மு்ல 
்டமவயாக உலகப் புகழ் ஆ்ஸகார  
விருது ப�றக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூடி 
வநதிருக்கும பநரத்தில பவறு �ல  
பவௌிநாட்டுத் திமரப்�ட விழாக்களி -
லும மு்லிடம!  

அந் வமகயில பநாய்டா எனும இடத் -
தில நடந் திமரப்�ட விழாவிற்குள் 
நுமழந் பஜய்பீம மூனறு விருதுகமே 
சுவீகரித்துள்ேது.  

சிறந் திமரப்�டம  
சிறந் நடிகர  
சிறந் நடிமக  
சிறந் திமரப்�ட விருது என�து எல -

பலாரும எதிர�ாரப்�து ் ான. அப்ப�ால 
சிறந் நடிகராக சூரயா ப்ரவாகாைல 
ப�ாவாரா?  

சிறந் நடிமக ப்ரபவ யாருமஎ 
திர�ாரக்கா்து. லிஜி பைால பஜா்ஸ 

எனனும  ப�யர உமடயவர ப�ற்றிருக் -
கிறார. ப�யமர உச்சரிக்க  ்மிழ்ப்�ட 
ரசிக  சிகாைணிகள் ்டுைாற்றம. ஏன நம 
ப�மனயும கூடத்்ான  

நடிக - நடிமகயருக்குப் �ாலாபிபே -
கஙகள், பூமஜகள், சிமலகள் மவத்துப்  
�ழகிய அவரகளுக்கு எந் சினிைா 
கவரச்சிப் ப�யரகமேயும மவக்காைல 
பசாந்ப்  ப�யரிபலபய வநது �டத்தில 
�ல ்டமவ ைாைா பவாவ் எனறு அலறல 
ப�ாட்டு  �ரி்ா�த்ம்ப் ப�ற்றவர ப�ற -
பவணடிய விருது்ான எனகிறாரகள்.  

பஜய்பீம அவருக்கு 2 வது �டம. மு் -
லாவது சிவப்பு - �ச்மச - ைஞ்சள்  இம்ப் 
�ாரத்்வரகள் பவகு சிலபர பகரே 
(ைமலயாே) இறக்குைதி. நவநாகரிகக்  
குடும�ப் ப�ண. ஒரு �ட்ட்ாரியும கூட, 
திருைணமும ஆகிவிட்டது. ்மிழ்ப்�ட  
வாலாக்கள் ஜீரணிக்கக் கஷடப்�டுகிற ்க -
வலகள் இமவ.  

எவ்வாறாயினும நம அபிைானிகளுக்கு 
அவரது அழகான பைக்கப் இலமல.  �ட -

பைானமற அளித்து 
ைகிழ்கிபறன. ஆனால 
�டத்தில இந் 
உருவம இலமல. 
முழுக்க   முழுக்க 
கறுப்�ழகி. காட்டுப் -
புற்தில அழுக்குச் 
பசமலயுடன அலலல -
�டுகிற  ஒடுக்கப்�ட்ட 
சமூகப் ப�ண.  

பைலும இனிப்பு 
வழஙக இடம 
ப�ா்ா்து நிறுத்துகி-
பறன. 

ராபமஸ்வரம் �ாலம்
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இப்பத்தியில் இ்டமக்பறும அம்சஙைளின் ே�ாக்கை, ே்பாக்கை, 
அகமபக்ப, அ்ளகவ, அழகை பின்்பற்றி எழு்த விருமபுேவார், 

“்படித்்ததும ்பைர்வதும” ்பகுதியு்டன் க்தா்டர்பு கைாள்ள, மின்னஞ்சல் 
(email): pptknvm@gmail.com, வாடஸ்எப (WhatsApp): 0777314207    
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இளைஞர் இயக்கங்களில் தளைளைத்துவம்
இளைஞர் தளைளைத்துவத்தில் மிக முக்கிய அஙகைாக 

திகழவன இளைஞர் இயக்கஙகைாகும். எதிர்காைத்துக்கான 
ப�ாருத்தைான தளைவர்களை வார்த்பதடுக்கும் �ாசளைகைாக 
இவ் இளைஞர் இயக்கஙகள் இருக்க வவண்டியது 
அவசியைாகும். தளைளைத்துவ �யிற்சிகளை ப�ைக்கூடிய 
மிக முக்கியைான அளைப�ாக இளைஞர் இயக்கஙகவை 
இருக்க வவண்டும். 

இத்தளகய வாலி� இயக்கஙகளின் ஆரம்� ைட்ட 
அஙகத்தவர்களிலி ருந்து 
த கு தி ய ா ன வ ர் க ள ை 
இனஙகண்டு நிளைவவற்று 
க்குழு உறுபபினர்கைாக 
வதர்வு பசய்து, அவர்களி 
லிருந்து தளைவர், 
பசயைாைர், ப�ாருைாைர் 
வ�ான்ைவர்களை தகுதி, 

ஆற்ைல், அனு�வம், மூபபு, ப�ாருத்தம் என்�வற்ளை 
முளையாக கவனித்து பதரிவு பசய்தல் வவண்டும். அத்து்டன் 
இத்தளகய �தவிகளில் குறிபபிட்ட ஒருசிைவர நீண்்டகாைம் 
நீடிப�தற்கு இ்டைளிக்காது, ைற்ளைய இளைஞர்களுக்கும் 
வாய்ப�ளிக்கும் வளகயில் சுழற்சி முளையில் �தவிகள் 
வழஙகி �யிற்சியளிக்கும் விதத்தில் திட்டஙகள் வகுக்கப�்ட 
வவண்டும். 

ளவ.எம்.பி.ஏ, ளவ.எம்.சி.ஏ, ளவ.எம்.எச்.ஏ, ளவ.எம்.
எம்.ஏ வ�ான்ை வாலி�ர்களுக்காகவவ உருவாக்கப�டடுள்ை 
ப�ௌத்த, கிறிஸதவ, இந்து, முஸலிம் வாலி� இயக்கஙகளை 
இன்று வ�ாக்கும் வ�ாதுை கூ்ட அவற்றில் �தவிகளை 
வகிபவ�ார் ப�ரும்�ாலும் வாலி�ர்கைாக அன்றி 
முப�த்ளதந்து வயதுகளையும் தாண்டிய மூத்தவர்கைாக 
இருப�ளதவய காணக்கூடியதாக இருக்கிைது. சாதி, 
சைய, இன, பைாழி, �ால் வவறு�ாடுகளுக்கு அப�ால் 
எல்ைா இளைஞர் அளைபபுகளிலும் இத்தளகய நிளைவய 
காணப�டுவளத அவதானிக்க முடிகிைது.

இந்த வி்டயத்தில், உ்டனடி ைாற்ைம் ஏற்�்ட 
வவண்டியது காைத்தின் கட்டாயைாகும். இந்த நிளை 
ைாற்ைப�டடு இளைஞர் இயக்கஙகளில்�தவிகளை 
வகித்த அல்ைது வகிக்கும் மூத்தவர்கள்,வாலி�ர்களுக்கு 
வாய்ப�ளித்து,அவ்வியக்கஙகளின் காப�ாைர்கைாக, 
ஆவைாசளன சள� உறுபபினர்கைாக, �ம்பிக்ளகயாைர்கைாக 
இருந்து பகாண்டு, இளைஞர்களை சரியான 
தளைளைத்துவத்திளன வ�ாக்கி முளையாக, வழிகாட்ட 
வவண்டும். 

அவதவவளை �ல்வவறு சிரைஙகளுக்கு ைத்தியிலும் 
எண்ணற்ை தியாகஙகள் பசய்து, இத்தளகய இளைஞர் 
இயக்கஙகளை உருவாக்கி வைர்த்தவர்கள் அவற்ளை 
பசயலிழக்க பசய்து வி்டாைல், இளைஞர்களுக்கு அதிகூடிய 
முக்கியத்துவமும் வாய்பபும் வழஙகும் வளகயில் திட்டமிடடு 

பசயல்�்ட வவண்டியது அவர்கைது தார்மீக க்டளையாகும்.
ைக்களுக்கு வசளவ பசய்யும் வ�ாக்கத்துக்காகவவ 
உருவாக்கப�டடுள்ை இளைஞர் அளைபபுகள், இளைஞர்கள் 
�ாடடின் �ாளைய �ல்ை தளைவர்கைாக உருவாகும் ைத்திய 
நிளையஙகைாக ைாைடடும். 

்கைாபூசணம் எம்.ளவ.எம். மீஆத்
ைாவனல்ை, பெம்ைாத்தகளைளய வசர்ந்த பிர�ை தமிழ, 

ஆஙகிை எழுத்தாைரும், ஆஙகிை ஆசிரியருைான கைாபூசணம் 
எம்.ளவ.எம். மீஆத் க்டந்த ஜனவரி 9ம் திகதி (2022.01.09) 
காைைானார். 

1940.06.24ல் பிைந்த இவர், 1953 ஆம் ஆண்டில் தினகரன் 
�த்திரிளகயின் �ாைர் கழகத்தில் கவிளத ஒன்ளை எழுதியதன் 
மூைம் எழுத்துப �யணத்ளத ஆரம்பித்துள்ைார். இவர் 
இள்டவி்டாது இைக்கும் வளர எழுதிக் பகாண்டிருந்தது 

குறிபபி்டத்தக்கது. அரசாஙக 
ஆஙகிை ஆசிரியராக 33 
வரு்டஙகள் கற்பித்த இவர் 
1991ல் ஓய்வு ப�ற்று 
1992லிருந்து ைாளைத்தீவிலும் 
பவற்றிகரைாக கற்பித்தளை 
வைற்பகாண்டிருந்தார். 

தமிழில் 200க்கும் 
வைற்�ட்ட கவிளதகளையும், 
ஆஙகிைத்தில் 150க்கும் 
வைற்�ட்ட கவிளதகளையும், 
300க்கும் வைற்�ட்ட தமிழ, 
ஆஙகிை கடடுளரகளையும், 

16 சிறுகளதகளையும் கைாபூசணம் மீஆத் எழுதியுள்ைார். 
‘களைைைர்’, ‘எடுவகசனல் ள்டஜஸட’ (Educational 
Digest) எனும் இதழகளை பசாந்தைாக பவளியிடடு 
இதழாசிரியராகவும், பவளியீட்டாைராகவும் தனியி்டம் 
வகித்துள்ைார்.

குழந்ளதகளுக்கான கவிளதகளை யாப�திலும் அதிக 
ஆர்வம் பகாண்டிருந்த கைாபூசணம் மீஆத், இைஙளகயில் 
பிர�ைைான �த்திரிளககள் ள்டய்லி நியூஸ, சண்வ்ட 
ஒபவசாவர், தி ஐைண்ட, தினகரன், வீரவகசரி, தின�தி, 

சிந்தாைணி உட�்ட �ை �த்திரிளகயிலும் நிளைய எழுதி 
வந்துள்ைார். �பிப�ருைானின் �ல்லுளரகள்’ எனும் கவிளத 
பதாகுதி, ைற்றும் இருவரு்டன் வசர்ந்து ‘வாசமில்ைா ைைர் 
இது’ எனும் சிறுகளதத் பதாகுதி, உட�்ட நூல்களை 
பவளியிடடுள்ைார்.

சமூக வசளவயில் ஆர்வத்வதாடு ஈடு�டடிருந்த இவரது 
சிைந்த �ஙகளிப�ாக ‘அல் �ைாஹ்’ எனும் நூைகத்தின் 
உருவாக்கத்ளத குறிபபி்ட முடியும். அபைரிக்காவில் உள்ை ஓர் 
இைக்கிய கழகம் �்டாத்திய வ�ாடடியில் சிைந்த கவிஞர்களில் 
ஒருவராக இவர் பதரிவு பசய்யப�ட்டளை இவரது ஆற்ைலுக்கு 
சிைந்த சான்ைாகும். 

1993இல் முஸலிம் சைய கைாசார அளைச்சினால் 
‘�த்ருல் உலூம்’ �ட்டமும், 1997இல் ைளையக கைாசார 
அளைச்சினால் ‘இைக்கிய பசம்ைல்’ �ட்டமும், 2௦04 இல் 
அரசாஙகத்தின் ‘கைாபூசணம்’ �ட்டமும் வழஙகி இவர் 
பகௌரவிக்கப�டடுள்ைார். எம்.ளவ.எம். மீஆத் அவர்களின் 
பிரிவு ப�ாதுவாக இைக்கிய உைகுக்கும், குறிப�ாக சபரகமுவ 
ைாகாணத்துக்கும் �ாரிய இழப�ாகும்.

ப�ாத்துவில் அஸ்மினின்"இளச சங்கைம்"
இைஙளகயின் பிர�ை திளரப�்ட �ா்டைாசிரியராக தனியி்டம் 

பிடித்திருப�வர் கவிஞர் ப�ாத்துவில் அஸமின். இந்திய தமிழ 
திளரப�்டஙகளில் இவரது �ா்டல்கள் இ்டம்பிடித்து, அதன்மூைம் 
இந்திய சினிைாவின் முக்கியஸதர்கள் �ைளரயும் கவர்ந்தவர். 
அவரது திைளைகளை புரிந்துபகாண்்ட சிைர், அண்ளைக்காைத்தில் 
இைஙளகயிலும் அவரின்  ஆற்ைல்களைப �யன்�டுத்த 
முன்வந்திருப�து ைகிழச்சிக்குரியது.

பதரண பதாளைக்காடசியில் ஒளி�ரப�ாகி, �ை மில்லியன் 
�ார்ளவயாைர்களை கவர்ந்து பவற்றி ப�ற்ை, �ான்கு சிஙகை 
�ா்டகஙகளில் இ்டம்ப�ற்ை �ா்டல்களை தமிழில் எழுதும் 
�ணிளய ப�ாத்துவில் அஸமினி்டம் ஒப�ள்டக்க, அவர் அதளன 
கனகச்சிதைாக, பவற்றிகரைாக நிளைவவற்றியுள்ைார். வகடவ�ார் 
ப�ஞசஙகளை கவரும் வண்ணம், தமிழத் வதன் பசாடடும் 
வசனஙகளில்  அளைந்துள்ை �ா்டல் வரிகள் அவரது தனித்துவ 
ஆற்ைளை �ளைசாற்றுகின்ைன.

"களைகள் ஊ்டாக இன ஐக்கியத்ளத ஏற்�டுத்தி இைஙளக 
ைண்ளண பசழு 
ள ை ய ா க் கு வ வ ா ம் " 
என்ை பதானிபப�ா 
ருளில் பதரண 
பதாளைக்காடசியின் 
பி ர தி த் த ள ை வ ரு ம் 
பிரதை நிளைவவற்றுப 
� ணி ப � ா ை ரு ை ா ன 
ைக்சிரிவிக்ரைவகயின் 
எ ண் ண க் க ரு வி ல் 
உருவான இவ்இளச சஙகைம் �ா்டல்களில் சிஙகை, தமிழ, 
முஸலிம் என இைஙளகயின் அளனத்து இனஙகளையும் வசர்ந்த 
களைஞர்கள் �ஙகளிபபு பசய்துள்ைளை விவச்டைாகும்.

ப�ாத்துவில் அஸமின் �ா்டல்களை எழுத, நிவைஸ 
குைசிஙக, சத்துரஙக டி சில்வா ஆகிவயார் இளச வழஙக, 
வகாகுைன் சாந்தன்(யாழப�ாணம்), சுதர்சினி வகாவணஸவரன் 
(திருவகாணைளை), குகவனஸவரன் (�துளை), சாதீர் அெைட 
(பகாழும்பு), ரவி பராயிஸட்டர் (ைாத்தளை) ஆகிவயார் 
�ா்டல்களைப �ாடியுள்ைனர்.

பதரண பதாளைக்காடசி ப�ரும் ப�ாருடபசைவில், 
மிகச்சிைந்த காடசியளைபபுகளு்டன், உருவாக்கிய ‘இளச சஙகைம்’ 
�ா்டல்களின் பவளியீடடு விழா, பகாழும்பு சிடடி பசன்்டரில் 
அளைந்துள்ை ‘ஸவகாப’ திளரயரஙகில், இைஙளகயின் பிர�ை 
களைஞர்கள், ஊ்டகவியைாைர்கள், கவிஞர்கள், இரசிகர்கள் 

�ஙகு�ற்றுதவைாடு பவகு சிைப�ாக �ள்டப�ற்ைது. பதரண 
பதாளைக்காடசியின் தளைவர் திலித் பஜயவீர, பிரதித் தவிசாைர் 
ைக்சிரிவிக்ரைவக, நிகழச்சிபபிரிவு �ணிப�ாைர் சர்மிைா தர்ைராசா 
இளணந்து இதளன பவளியிடடுளவத்தனர்

�ல்ைபதாரு முயற்சிளயச் பசய்துள்ை இவர்களைப 
�ாராடடுவவதாடு, ப�ாத்துவில் அஸமின் வைலும், வைலும் 
முன்வனறிச் பசன்று �ாடடுக்கு ப�ருளை வசர்க்க வாழத்துகிவைாம்!

புதுக்க விளதப�து புதுக்கவிளத
‘ஸ்ரீைங்கா இஸ்ைாமிய ்களை இைககிய ைன்்றம்’, 1992ல் பவளியிட்ட, 

வைம்புரி ்கவிதா வட்ட தளைவர் நஜ்முல் ஹுளசன் எழுதிய “�னித் தீ” 
்கவிளதத் பதாகுபபுககு �த்திரிள்கயுை்க ஜாம்�வான் எஸ். டி. சிவநாய்கம் 
ஐயா வழஙகிய  ஆசிசபசய்தியிலிருந்து...

‘�ளழய விளதகளை ஒதுக்கிவி்டாது புதுக்க விளதப�து 
புதுக்கவிளத’ என்�து எனது கருத்து. எப�டி? “பசம்ளை பசறிந்த 
தமிழ �ாடு என்று பசால்லும் வ�ாது �ைக்கு இன்�ச்சுளவ ஒன்று 
காதினிவை �ாய்கின்ைது” – இப�டி எழுதினால், அது வசனம். 
பசந்தமிழ �ாப்டன்னும் வ�ாதினிவை – இன்�த் வதன் வந்து 
�ாயுது காதினிவை – இப�டி எழுதினால், அது கவிளத. ைரபுக் 
கவிளத என்று கூ்டச் பசால்ைைாம். அபவ�ாதும் ஒரு வழு உண்டு, 
�ாயுது என்று எழுதக்கூ்டாது அது பகாச்ளச, �ாய்கின்ைது என்று 
எழுதினால்தான் அது பசந்தமிழ வழஙகும் இன்தமிழ �ாடடுக்குப 
ப�ாருந்தும். பசந்தமிழ �ாடடில் ‘�ாயுது’ என்ை பகாடுந் தமிழப 
பிரவயாகம் எப�டி அடுக்கும்?என்ைாலும் �ாரதி அப�டித்தான் 
எழுதிவிட்டான். அவன் ைகா கவி. கவிதா – ளைசன்ஸ அவனுக்கு 
உண்டு. சரி இபவ�ாது, இவத கருத்ளதப 
புதுக்கவிளதயில் �ார்பவ�ாம்.

உஙகள் காதுகள் 
கற்கண்ள்டக் கடித்ததுண்்டா?
இல்ளைபயன்ைால்......
பசந்தமிழ �ாப்டன்று 
பசால்லிப �ாருஙகள்
கற்கண்டின் சுளவ
�ாவுக்கு ைடடுைல்ை
காதுக்கும் புரியும்!

-இப�டி எழுதினால் அது புதுக்கவிளத 
ஆகிவிடும்! இவத வ�ாை ைரபுக்கவிளதயின் கருத்ளத எல்ைாம் புதுளை 
ப�ாலிந்த புதுக்கவிளதயாகப புளனந்து வி்டைாம். தமிழ �ாடள்டப 
�ற்றிப �ாரதி �ாடும் வ�ாது, வசனத்தில் இல்ைாத ஒரு முரண்�ாடு, 
ஓர் இயற்ளக விவராதம் கவிளதயில் வருகிைது.அது என்ன?

ஒருவன் வாளயத் திைந்து பகாண்டு, கண்களை மூடிக் பகாண்டு 
ஓய்வாகப �டுத்திருக்கிைான், அபவ�ாது கிண்ணத்தில் வதளனக் 
பகாண்டு வந்த ைற்பைாருவன் ஒரு மி்டளை அவன் வாயில் 
விடுகிைான். �டுத்திருந்தவன் ‘ஆொ இனிளை, இனிளை’ என்று 
கூறிக் பகாண்டு உற்சாகத்வதாடு எழுந்திருக்கிைான். இது ஒரு 
காடசி. வதளனக் பகாண்டு வந்தவன், �டுத்திருந்தவனுள்டய 
காதிவை ஊற்றியிருந்தால் என்ன �்டந்திருக்கும்? ‘ஆ, ஊ, ஐவயா’ 
என்று தான் துடித்திருப�ான். வதனின் சுளவளய �ாவு தான் 
அறியும். பசவி அறியாது.

ஆனால் வைவை, வதனின் இனிளைச் சுளவளய காது 
அனு�வித்ததாக �ாரதி கூறுகிைான். இது இயற்க்ளகக்கு 
விவராதைானதுதாவன? எனினும் �ாரதி அப�டித்தான் 
�ாடியிருக்கிைான். இஙகுதான் கவிளதயின் உயர்வும், கவிஞனின் 
கற்�ளனயும் தூக்கி நிற்கின்ைன. சாதாரணைாக �ாரதி எப�டிப 
�ாடியிருக்க வவண்டும்?

�ந்தமிழ �ாப்டன்றும் வ�ாதினிவை – இன்�
யாழிளச �ாயுது காதினிவை
என்று தான் �ாடியிருக்க வவண்டும் அப�டிப �ாடினால் தான் 

இயற்ளகக்கு உ்டன்�ா்டாக இருந்திருக்கும். ஆனால், �ாவின் 
உணர்ளவக் காதுக்கு ஏற்றிப �ாடியதில் தான் கவிளதச் சிைபபு 
அளைந்திருக்கிைது.  

      வாசித்ததில் வசீகரித்தது

வாழ்ந்ால் நல்்லவன் எனப்பெயர் வாங்கு

வவயகம் மகி்நழதிடவவ எபவபொதும் ஏங்கு

வீழ்ந்ால் வல்்லவன் என்வறே எழு்நதியங்கு

விய்நது வாழ்த்வவ நன்வமககாய் முழங்கு
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மைல் ைா்காணம், ்கம்�ஹா ைாவட்டம்,  ்கைனி 
்கல்வி வையத்தில் ைல்வாளை ைண் மீது 
்கம்பீரைாய் வீற்றிருககும் அல் மு�ா்றக மதசிய 
�ா்டசாளையாைது தைது நூற்்றாண்டு ்காை 
நிள்றளவபயாடடி ைாப�ரும் அஙகுரார்ப�ண 
நி்கழ்விளை பவகு விைரிளசயா்க ்க்டந்த 1ம் தி்கதி 
(2022/01/01) ப்காண்்டாடியது.  �ா்டசாளை அதி�ர் 
திரு S.H.M. நயீம்  தளைளையில் �ா்டசாளை 
நிர்வா்கம், �ா்டசாளை அபிவிருத்தி சங்கம், 
�ா்டசாளையின் �ளழய ைாணவர் சங்கம் ைற்றும் 
�ா்டசாளை நூற்்றாண்டு விழாககுழு என்�ை 
இளணந்து இவ்விழாவிளை பிரைாண்்டைாை 
முள்றயில் ஏற்�ாடு பசய்தை அதன் முதல் நி்கழ்வா்க 
சையத் தளைவர்்கள், ஊர் �ள்ளிவாசல் ைற்றும் 
தரீக்காக்களின் நிர்வாகி்களின் �ஙகு�ற்றுதலு்டன் 
�ா்டசாளையில் அதி்காளை பதா்டக்கம் சைய 
நி்கழ்வு்கள் இ்டம்ப�ற்்றை.

பதா்டர்ந்து காளை 10.00 ைணி முதல் நூற்ைாண்டின் 
அஙகுரார்ப�ண நிகழவின் பிரதான ளவ�வஙகள் 
ஆரம்பிக்கப�ட்டது. நிகழவின் பிரதை அதிதியாக 
இைஙளக ஜன�ாயக வசாசலிச குடியரசின் நீதி அளைச்சரும் 
ஜனாதி�தி சட்டத்தரணியுைான பகௌரவ M.U.M. அலி  
சபரி   கைந்து சிைபபித்தார்.

பகௌரவ அதிதிகைாக �ா்டசாளையின் �ளழய 
ைாணவரும் வைன் முளையீடடு நீதிைன்ை நீதி�தியுைான 
M.T.M. ை�ர், இராஜாஙக அளைச்சர் பிரசன்ன ரணவீர, 
ைற்றும் வன்னி ைாவட்ட �ாராளுைன்ை உறுபபினரும் 
�ா்டசாளையின் �ளழய ைாணவருைான காதர் ைஸதான் 
ஆகிவயார் கைந்து சிைபபித்தனர்.

�ளழய ைாணவர் சஙகத்தின் பிரதி தளைவரும் முன்னால் 
வைன் முளையீடடு நீதிைன்ை நீதி�தியுைான M.M.A கபூர், 
நூற்ைாண்டு அபிவிருத்திக் குழு தளைவர் A.R.M. ைாபிர் 
ைற்றும் அல் முஹ்ஸின் �வுண்வ்டஷன் ஸ�ாகர்  M.M.A. 
இஸைாயில் ஆகிவயாரும் இந்நிகழவில் கைந்து பகாண்டு 
சிைபபு உளர நிகழத்தியது்டன் �ளழய ைாணவர் சஙகத்தின் 
அவுஸதிவரலிய நியூஸிைாந்து பிரிவின் பிரதி தளைவரும் 
சர்வவதச வைவாைருைான இர்ஷாத் A. காதர்  பைய்நிகர் 
(Virtual) ஊ்டாக இளணந்து சிைபபு உளரயாற்றினார்.

ஒரு சகாபத காைைாக கல்விப�ணிளய சமூகத்திற்கு 
அயராது வழஙகிக் பகாண்டிருக்கும் �ா்டசாளையின் 
நீண்்டகாைத் வதளவகளுள் ஒன்ைாக விைஙகிய 
வகுப�ளைகளுக்கான இ்டப�ற்ைாக்குளைளய நிவர்த்திக்கு 
முகைாக ைல்வாளனயின் சமுக ஆர்வைர் M.M.A. 
இஸைாயிலின்  ைகனாகிய தனவந்தர் M.I.M. அஸகரால்  
�ா்டசாளைக்கான மூன்று ைாடிக் கட்ட்டபைான்ளைத் 
பசாந்த பசைவில் நிர்ைாணிப�தற்கான அடிக்கல் 
�டடு ளவக்கப�ட்டவதாடு �ா்டசாளைளயயும் 

ளைதானத்ளதயும் இளணக்கும் வளகயிைான 
வைம்�ாைபைான்ளை கடடுவதற்கான அடிக்கல் M.M.A. 
இஸைாயில் தளைளையில் இயஙகிவரும் அல் முஹ்ஸின் 
�வுண்வ்டஷன் குடும்� அஙகத்தவர்கைால் �டடு 
ளவக்கப�ட்டது.

நிகழவின் விவச்ட அதிதிகைாக முன்னால் வைல் ைாகாண 
சள� உறுபபினர் வ�ானிஸ �ா்டசாளையின் �ளழய 
ைாணவர்கைான இைஙளக சுஙகத் திளணக்கைத்தின் 
�ணிப�ாைர் அக்தார் ெஸன், பகாழும்பு �ல்களைக்கழக 
சிவரஷ்ட விரிவுளரயாைர் M.M.A ஸாபிர் ஆகிவயார் 
கைந்து பகாண்்டது்டன் சமூக வசளவயாைர் அபதுல் 
காதரும் கைந்து சிைபபித்தார்..

பிரவதச சள� உறுபபினர்கைான   பைாெைட அன்வர், 
பைாெைட இர்ஷாத் ைற்றும் ைல்வான ப�ா.ஜ.ப�. 
அளைப�ாைர் �ாயிஸ அெைட ஆகிவயாரும் இந் 
நிகழவில் கைந்து சிைபபித்தனர்.

ைாணவர்கைது களை நிகழச்சிகளு்டன் களைகடடிய 
இவ்விழாவில் நூற்ைாண்டு காைைாக அதன் 

�யணத்தில் �ஙகுதாரர்கைாக விைஙகிய முன்னாள் 
அதி�ர்கள், ஆசிரியர்கள், �ா்டசாளையின் �ளழய 
ைாணவர்கள், ப�ற்வைார்கள், ைாணவர்கள் ைற்றும் 
�ைன் விரும்பிகள் எனப ப�ருந் திரைாவனார் கைந்து 
சிைபபித்தவதாடு  �ா்டசாளை �ளழய ைாணவர் 
சஙகத்திற்கான உத்திவயாகபூர்வ இளணயத்தைம் ஒன்று 
www.mubarakians.lk என்ை ப�யரில் நீதியளைச்சரால் 
ஆரம்பித்து ளவக்கப�ட்டது.

மிகப பிரைாண்்டைான முளையில் �ள்டப�ற்ை �ா்டசாளை 
நூற்ைாண்டிற்கான அஙகுரார்ப�ண விழாவில் �ா்டசாளைக்கான 
கடடி்டபைான்றிளன கடடுவதற்கு முன்வந்த தனவந்தர் 
A.I.M.  அஸகருக்கு �ன்றி �ாராடடும் முகைாக நூற்ைாண்டு 
அபிவிருத்திக் குழு தளைவர் A.R.M. ைாபிர் ப�ான்னாள்ட 
வ�ார்த்தி பகௌரவித்தார்.

நிகழவிற்கு பிரதை அதிதியாக வருளக தந்திருந்த அலி 
ஸபரி க்கு �ன்றிளய பதரிவிக்கும் வளகயில் சிைபபு நிளனவு 
சின்னபைான்று நீதி�தி M.T.M. ை�ரினால் �ா்டசாளை சார்�ாக 
வழஙகி ளவக்கப�ட்டது.

நூற்றாண்டு விழறாக்றாணும் மல்றானை 
அல முபறா்க தேசிய பறாடசறானை 

நல்்லத்த ச�ால்கிற�ாம்

பிரிந்தார் செருதை

ொராட்டுற�ாம்! வாழ்ததுகிற�ாம்!!சநஞ்சுக்கு நீதி

முர்ஸிதீன்
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 கானா பாடகன்
நவகம்புர கணேஷ்



1386 Mk; Mz;L gpuhd;]py; xU Foe;ijia 
gd;wp xd;W fLikahfj; jhf;fpaJ. mjdhy; 

Vw;gl;l fhaj;jpy; me;jf; FOe;ij ,we;Jtpl;lJ. 
gd;wpia vd;d nra;ayhk;? ePq;fs; epidg;gJ 
Nghyy;y… mg;NghJ gd;wp ifJ nra;ag;gl;lJ. 
%d;W thuq;fs; rpiw itf;fg;gl;l 

me;jg; gd;wp Kiwahf 
tof;F tprhuizf;F 
Kfk;NfhLj;jJ. 
Fw;wthspahf 
ep&gpf;fg;gl;l me;jg; 
gd;wpf;F ePjpkd;wk; kuz 
jz;lidAk; tpjpj;jJ. 
kdpju; Nghy; Mil 
mzptpf;fg;gl;l gd;wp 

J}f;F Nkilf;F mioj;J 
tug;gl;L J}f;fpy; ,lg;gl;lJ. 

INuhg;gh gf;fk; kj;jpa fhyj;jpy; gd;wpfs; rpiw 
itf;fg;gl;l Kjy; rk;gtkhf ,J ,Uf;ftpy;iy 
vd;gijAk; Fwpg;gpl Ntz;Lk;.    
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Nfypahf ele;j ngz; Gul;rp

cyfpy; mjpfk; ghJfhf;fg;gLk; ,lq;fspy; xd;W 
mnkupf;fhtpd; fd;lf;fpapy; ,Uf;Fk; nehf;]; 

Nfhl;il. mnkupf;f fUt+yj; jpizf;fsj;jpw;Fr; 
nrhe;jkhd ,lk; ,J. mnkupf;fhtpd; jq;f 

ifapUg;gpd; ngUk; gFjp 
,q;F jhd; ,Uf;fpwJ. 
mJ 4>580 nkl;upf; 
njhd; tiu ,Uf;Fk;. 
,Jkl;Lky;y mnkupf;f 
murpayikg;G> `q;Nfup 
fpuPl Mguzq;fspd; xU 
gFjp kw;Wk; mgpd; kw;Wk; 
Xgpak; ,Ug;GfSk; ,q;Nf 
itf;fg;gl;bUf;fpwJ. 
jdp xUtuhy; ,e;jg; 
Nglfj;jpw;Fs; Eioa 
KbahJ. mjw;Fs; Eioa 
gyUf;F toq;fg;gl;bUf;Fk; 
flTr; nrhw;fis xd;W 
Nru;f;f Ntz;Lk;. gy 
Copau;fSf;F jyh 
xU flTr; 
nrhy;yhfNt 

toq;fg;gl;bUf;fpwJ. mjhtJ mtu;fs; 
jkJ rfhff;fspd; cjtp ,d;wp cs;Ns 
Eioa KbahJ.  

,U mT];jpNuypau;fs; 
tl nfhupahTf;F 

ru;tNjr nfhy;g; Nghl;bapy; 
tpisahlr; nrd;W 
me;j ehl;ilNa Vkhw;wp 

,Uf;fpwhu;fs;. Vndd;why; 
mtu;fs; nfhy;g; tPuu;fNs 
,y;iy.
Nkhu;fd; Uf; kw;Wk; vthf; 

i\ ,UtUk; 2016 Mk; 
Mz;L rPdhTf;F 
Rw;Wg;gazk; 
nrd;wNghNj 
tl nfhupa 
nfhy;g; Nghl;b 
gw;wp njupe;J 
nfhz;lhu;fs;. 
mT];jpNuypahit 
gpujpepjpj;Jtk; 
nra;J Nghl;bapy; 
gq;Nfw;f 
tpisahl;lhf 
tpz;zg;gpj;jhu;fs;. 
Mdhy; 

mtu;fSf;F 

Nghl;bapy; gq;Nfw;f mDkjp 
fpilj;jJ. ,UtUk; 
njhopy;Kiw tpisahl;L 
tPuu;fs; Nghy; tl nfhupah 
nrd;whu;fs;. mq;Nf 
mtu;fSf;F ngupa kupahij 
fpilj;jJ. 
Mdhy; nfhy;g; 

muq;fpy; ,UtUk; 
Nkhrkhd Ml;lj;ij 
ntspf;fhl;bdhu;fs;. 
cz;ikahd nfhy;g; 
tPuu;fSf;F ,e;j ,UtUk; 
nfhy;g; tPuu;fNs ,y;iy 
vd;gJ njupAk; msTf;F 
me;j Ml;lk; Nkhrkhf 
,Ue;jJ. vd;whYk; me;j 
,UtUk; vg;gbNah jiy 
jg;gpf;nfhz;L me;j ehl;by; 
,Ue;J jg;gp te;jhu;fs;.      

 J}f;fpyplg;gl;l gd;wp

tl nfhupahit Vkhw;wpa Nghyp nfhy;g; tPuu;fs;

46 kzp Neuk; 
Kj;jkpl;l N[hb

2>600 Mz;L ufrpak; mk;gykhdJ!

cyfpy; ghJfhf;fg;gl;l ,lk;

பிர்தௌஸ்
சஞசசாரம்
பூக�சாள

2>600 Mz;LfSf;F Kd;dUk; ,e;j Fbfhuu;fs; njhy;iy 
jhq;f Kbatpy;iy. 
jw;NghJ ,];Nuyhf ,Uf;Fk; gFjpapy; 1965 Mk; Mz;L 

fz;Lgpbf;fg;gl;l kl;ghz;lk; xd;wpy; ufrpakhf VNjh 
vOjp ,Ug;gij Ma;thsu;fs; 

fz;Lgpbj;jhu;fs;. 
Mdhy; vd;d vOjp 
,Uf;fpwJ vd;W 
njupatpy;iy.

`pg;& nkhopapy; 
,Ue;j me;j 
thrfj;jpy; 17 
nrhw;fs; ,Ue;jd> 
nkhj;jk; Ik;gJ 
vOj;Jf;fs;. 
mJ ufrpakhf 
vOjg;gl;bUe;jJ 
vd;gjpy; 

njhy;nghUs; Ma;thsu;fs; cWjpahf ,Ue;jhu;fs;. 
vdNt> fp.K 600 Mk; Mz;by; vOjg;gl;l ufrpa nra;jp 

vd;gjhy; mtu;fSf;F mjd; kPjhd Mu;tk; mjpfupj;jJ. 
Mdhy; mJ vd;d vd;gij fz;Lgpbf;f miu E}w;whz;Lf;F 
Nky; Njitg;gl;lJ. 
etPd njhopy;El;gj;ij gad;gLj;jpNa vd;d 

vOjg;gl;bUf;fpwJ vd;gij fz;Lgpbj;jhu;fs; Ma;thsu;fs;. 
Mdhy;> vOjp ,Ue;j nra;jp vy;NyhUf;Fk; vupr;riyj; 
jhd; je;jpUf;Fk;.  mq;F VNjDk; itd; ,Ue;jhy; mDg;gp 
itf;fTk;… vd;gJ jhd; me;j ufrpar; nra;jp.  
[_jh`; Nguurpd; ,uhZtj; jskhfg; gad;gLj;jg;gl;l 

gFjpapNyNa ,e;j kl;ghz;lk; fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. vdNt 
gil tPuu; xUtu; jhd; ,e;j nra;jpia vOjp ,Uf;ff; $Lk;. 
,e;j nra;jp vOjg;gl;l 15 Mz;LfSf;F gpd;du; me;jg; 
NguuR ggpNyhdpau;fshy; mopf;fg;gl;lJ.
vdNt $wpagb me;j itd; fpilj;jjh ,y;iyah vd;W 

njupatpy;iy.  

cyfpy; ePz;l Neuk; Kj;jk; nfhLj;j cyf 
rhjid jha;yhe;J ehl;L N[hbaplNk 

,Uf;fpwJ. Mdhy; ,e;j rhjid rhjhuzkhdJ 
vd;W $wptpl KbahJ. Vndd;why; cjl;NlhL 
cjlhf 46 kzp Neuk; 24 epkplq;fs; ,iltplhJ 
Kj;jkpl;Lf; nfhz;lhu;fs;. 
2011 Mk; Mz;L ele;j ,e;j Kj;jkpLk; 

Nghl;bapy; 14 N[hbfs; gq;Nfw;wpUe;jd. Mdhy; 
vf;frha; kw;Wk; yf;rhdh vd;w fztd; kidtp 
Nghl;bia ntd;W itu Nkhjpuk; kw;Wk; gzg; 
gupir ntd;whu;fs;. 
Qhapw;Wf;fpoik Muk;gkhd ,e;j Kj;j 

epfo;r;rpapy; Kj;jkpl Muk;gpj;j ,UtUk; mLj;j 
nrt;tha;f;fpoik mjpfhiyNa cjLfis 
tpyf;fpf; nfhz;lhu;fs;. 
,UtuJk; mutizg;ig jtpu;f;fhJ cz;z> 

Fbf;f kw;Wk; fopg;giwia gad;gLj;j 
mDkjpj;jhu;fs;. Mdhy; mku;tjw;F kw;Wk; 
cwq;Ftjw;F mDkjp ,y;iy. 
Nghl;bapy; gq;Nfw;w xU ngz; miu kzp 

Neuj;jpNyNa kaq;fp tpOe;Jtpl;lhs;.  
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புதிய அலை கலை
வட்டத்தில் விருது 

பெறுவவோர்

எஸ்.ஆர்.தினராஜ்

ம.நிரராஷன்

ரே.சுப்பிரமணியம்

ஆர்.சுவஸ்திோ

எஸ்.சித்திரன்

எம்.சிவகுமார்

ரே.எம்.எஸ்.குமரன் மமாஹமட் நஸார்

எச்.எப்.றிஸ்னா

பூர்விோ இராசசிஙேம்

வவ.ரமாேதாஸன்

க்ரிஷநளனி

ஷாநதகுமாரி நானு

எம்.ஜிப்ரி சலீம்

மமாஹமட் பரீன்

பி.சனநதன்

திரரசா இநதிராணி

ரஹாப் ராரேநதிரன்

சபீனா ரசாமசுநதரம்

மணி �ோநத்

சிவ� ேநதசாமி குருக்ேள்

எம்.உவவஸ் ஷரீப் பி.ரி. மசலவம்ரே.உதயகுமார்

ஜீ.சுப்பிரமணியம்ரே.ஈஸ்வரலிஙேம்

ஞானம் பாஸ்ேரன்

மே.சேனி

மேௌசி ராஜ்

ரிம்ஸா ஹமீட்

ஷாமிலா நிஸார்

ேவிரமாேன்

முகுநதன் சுநதரலிஙேம் இராமன் ரேதீஸ்வரன் மமாஹமட் பாரிஸ் எஸ்.அமலக்ஸாண்டர் ரே.எம்.எஸ்.குமரன் சிவலிஙேம் இளஙரோவன் ரே.எம்.எஸ்.குமரன்

ரிம்ஸா மமாஹமட்

2021 - கைோசோரப்
வெோடடிகளில்

பவற்றி 
பெற்்றவர்கள்

ேமை, இைக்கியத்துமையில் இளம் ஆரவ-
ைர்களின் வளரச்சி மைம்்ாட்டுக்்கா்க்க-

டந்த 41 ஆண்டு்களா்க ்தமைந்கரில் இயங்கி-
வரும் புதிய அமை ்கமை வட்டம் ்ல்மவறு 
்களங்்கமள ஏற்்டுத்தி இமைைமை ்காயா்க 
இருக்கும் இளங்்கமைஞர்கமள இனங் 
்கண்டு வவளிக்வ்காணரநது வருகின்ைது. இந்த 
வம்கயில் 1995ஆண்டு மு்தல் 
்கமை, ்கைாசாரப் ம்ாட்டி்கமள 
"எமவாட்ஸ் விருது" வழங்கும் 
நி்கழ்ச்சியா்க நடத்தி வருகின்-
ைது.

இந்த வரிமசயில் எமவாட்ஸ்- 
2021க்்கான விருது வழங்கும் 
நி்கழ்ச்சி இன்று ைாமை 4 
ைணிக்கு வ்காழும்பு- 11 ்கதிமர-
சன் வீதியிலுளள ஸ்ரீ ்கதிமரசன் 
ைணிைண்ட்த்தில் நமடவ்ை-
வுளளது. வட்டத்தின் நிறுவன-
ரும் ்கமைஞரும் ்த்திரிம்க ஆசி-
ரியருைான ரா்தா மைத்்தாவின் 
்தமைமையில் நமடவ்ைவுளள 
இந்த நி்கழ்ச்சியில் பிர்தை அதி-
தியா்க புரவைர புத்்த்கப் பூங்்கா-
வின் நிறுவனரும் டவர அரங்்க 
ைண்ட் நிறுவனத்தின் ்ணிப்்ாளர சம் 
உறுப்பினருைான புரவைர ஹாசிம் உைர 
்கைநது சிைப்பிக்்கவுளளார.

நி்கழ்வில்  சிைப்பு அதிதி்களா்க 
அஸிஸ் ைன்ைத் ்தமைவர அஷரப் 

அஸிஸ்,  வீரம்கசரி நிறுவனத்தின் பிர்தை 
நிமைமவற்று அதி்காரி எம்.வசநதில்நா்தன், 
முன்னாள ைா்காண சம் உறுப்பினர ம்க.ரி.
குருசாமி, வ்தாழிைதி்ர ்கைாநிதி பிர்ா்கரன், 
வ்தாழில் அதி்ர ்கன்க.ரகுநா்தன், வத்்தமள 
ந்கரசம் உறுப்பினர ஆர. விஜயகுைார, தின்க-
ரன் ஆசிரியர வ்த.வசநதில்மவைவர, வீரம்கசரி 

ஆசிரியர எஸ்.ஸ்ரீ்கஜன், ்காயத்திரி பீட நிரவாகி 
ஸ்ரீரங்்க்தாஸ் விஜயானநத், ்கவிஞர பிமரம்ராஜ், 
டவர அரங்்க ைண்ட் ்தமிழ்த் துமைப் வ்ாறுப்-
்ாளர ்கைாநிதி வஜயபிர்காஷ சரைா, வ்தாழில்-
அதி்ர ரவீநதிரன், சமூ்கமசவகி வ்கௌசைா-
ம்தவி ைற்றும் ஏ.ஆர.வஜ.வி.ஆஷா ஆகிமயார 
்கைநது சிைப்பிக்்கவுளளனர.

இநநி்கழ்வில் ்கடந்த வருடம் நடாத்்தப்-
்ட்ட ்கமை, ்கைாசாரப் ம்ாட்டி்களில் ்ங்-
குவ்காண்டு வவற்றி வ்ற்ைவர்களும் ்கடந்த 
்காைங்்களில் வட்டத்தினுடன் இமணநது 
வசயற்்ட்டவர்களும் இளம் ஆரவைர்களும் 
விருதும்,'்கைாமித்திரா' ்ட்டமும் வழங்கி 
வ்கௌரவிக்்கப்்டவுளளனர. இங்கு ்கமைநி-
்கழ்ச்சி்களும் நமடவ்றும்.
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தலைநகலை அதிைலைதத 
இசை ைங்கமம் பாடல் வெளியீட்டு விழா

Nadi.lk - நாடி  - நாடி பெருமையுடன் வழங்கிய #இமைசைங்்கைம் ொடல் 
பவளியீட்டு விழா  Colombo City Centre   இல் அமைந்துள்ள Scope 
Cinemas   திமையைங்கில்  ்கடந்்த பவளளி ைாமை பவகு விைரமையா்க 
நமடபெற்்றது.

 ொடல்்களுக்கு நிமைஸ் குைசிங்்க,ைத்துைங்்க டி சில்வா ஆகிமயார 
இமை வழங்்க உை்கப் பு்கழ் ொடைாசிரியர ்கவிஞர பொத்துவில் அஸ்மின் 
வரி்கம்ள எழுதியுள்ளார ொடல்்கம்ள ம்காகுைன் ைாந்்தன்( யாழ்ப்ொணம்), 
சு்தரசினி ம்காமணஸ்வைன் (திரும்காணைமை) கு்கமனஸ்வைன்(ெதும்ள) 
ைாதீர அஹைட் (ப்காழும்பு) ைவி பைாயிஸ்ட்டர (ைாத்்தம்ற) ஆகிமயார 
ொடியுள்ளனர.

"்கமை்கள ஊடா்க இன ஐக்கியத்ம்த ஏற்ெடுத்தி இைங்ம்க 
ைணமண பைழுமையாக்குமவாம்" என்்ற ப்தானிப்பொருளில் 
ப்தைண ப்தாமைக்்காட்சியின் பிைதித்்தமைவரும் பிை்தை நிம்றமவற்று 
ெணிப்ொ்ளருைான ைக்சிரிவிக்ைைம்கயின்  எணணக்்கருவில் உருவான 
"இமை ைங்்கைம்" ொடல்்களில் இைங்ம்கயின் அமனத்து ைமூ்கத்ம்த மைரந்்த 
்கமைஞர்கள நான்கு திமை்களிலும் இருந்து   ெங்்களிப்பு பைய்துள்ளனர.

ொடல் பவளியீட்டு நி்கழ்வுக்கு இைங்ம்கயின் பிைெை ்கமைஞர்கள, 
ஊட்கவியைா்ளர்கள, ்கவிஞர்கள ்கைந்து விழாவிமன சி்றப்பித்்தனர.

ொடல்்கம்ள ப்தைண ப்தாமைக்்காட்சியின் ்தமைவர  டிலித் பஜயவீை 
Dilith Jayaweera, பிைதித் ்தவிைா்ளர ைக்சிரிவிக்ைைம்க,  நி்கழ்சசிப்பிரிவு 
ெணிப்ொ்ளர ைரமி்ளா ்தரைைாைா ஆகிமயார இமணந்து  eTunes.lk 

 ்த்ளத்தில் உத்திமயா்கபூரவைா்க பவளியிட்டுமவத்்தனர.
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 மகன்: அப்பா ஸ்கூலில் இன்்னக்கி 
ஒரு நல்்ல செய்தி, ஒரு சகட்ட செய்தி 
ந்டந்துச்சிப்பா.
அப்பா : நல்்ல செய்திய சமபாதல்்ல செபால்லு.
மகன் : ஸ்கூல் தீ பிடிச்சி எறிஞ்சி 
ப்பாச்சிப்பா
அப்பா : சகட்ட செய்தி
மகன் : வபாத்தியபார் எல்்லபாம் 
தபபிச்சிட்டபானுஙக
அப்பா:...?

 அந்தக்கப்ல் எஙக 
செபாந்தக்கபாரருட்டயது.

அபப்பா ரிப்லஷன்-ஷிபனு செபால்லுஙக!

ச்ண்: இட்லடய மடிக்க பவண்்டபாம்.
விருந்தி்னர்: ஏஙக மடிக்க பவண்்டபான்னு 
செபால்றீஙக.
ச்ண்: அடுத்து வர்்றவஙக ெபாபபி்டத் தபான்.
விருந்தி்னர்: ஐய்பயபா! அவஙக பகபாவிச்சுக்க 
மபாட்டபாஙகளபா ? 
ச்ண்: இபப்பா நீஙக 
           பகபாவிச்சுக்கிடடீஙகளபா! என்்ன ?  

 பநபாயபாளி :  ்டபாக்்டர், எ்னக்கு  சுகர் 
மபாத்திடர தபாப்ன குடுத்திஙக..

்டபாக்்டர்: ஆமபாம்..  
பநபாயபாளி : இல்்ல ்டபாக்்டர்.. வீடடுக்குப 

ப்பாய் ெபாபபிடடு ்பார்த்பதன்..   இனிபப் 
இல்ட்ல.கெப்பாக இருக்கு 

 ஊழியர் 1: பவட்ல ்பாக்கு்றது்ல ்பாதி 
வபாழக்டக ப்பாயிருது..
ஊழியர் 2:பவட்ல முடிஞ்சு வீடடுக்கு வந்த 
மீதி வபாழக்டகயும் ப்பாயிரும் .

 அப்பா: ப்டய்! எப்வுபம நம்மடளவி்ட 
வயசு்ல ச்ரியவஙககிட்ட மரியபாடதயபா 

ந்டந்துக்கணும் புரியுதபா?
மகன் : ஏம்ப்பா! அம்மபா உஙகடளவி்ட 

வயசு்ல ச்ரியவஙகளபா?
அப்பா:..

 வபாத்தியபார் : A=B, B=C அப்டின்்னபா A=C. 
குமபார் இடத விளக்கு?

மபாணவன் : ெபார், ஐ ்லவ் யூ, யூ ்லவ் யுர் 
்டபாட்டர், பெபா, ஐ ்லவ் யுர் ்டபாட்டர். கசரக்ட்டபா 

ெபார்?
வபாத்தியபார்:..?

 ஆசிரியர் : உண்டமக்கு எதிர்ப்தம் 
என்்னன்னு பகட்டபா, ்தில் செபால்்லபாம 

முழிக்கிறிபய .. .. ஏண்்டபா ?
மபாணவன் : நீஙகதபாப்ன ெபார் ச்பாய் செபால்்லக் 

கூ்டபாதுன்னீஙக .

 ்டபாக்்டர்: வபாஙக உடகபாருஙக.. நபாக்டக 
நீடடுஙக.. ஆ..ன்னு ெத்தம் சகபாடுஙக 

நல்்லபா இழுத்து மூச்சு விடுஙக. கபாச்ெ்லபா 
தட்லவலியபா செபால்லுஙக ..!

 வந்தவர்: ஒன்னும் இல்ட்ல ்டபாக்்டர்.. 
மகளுக்கு கல்யபாணம் ்த்திரிக்டக சகபாடுக்க 

வந்பதன்.. இந்தபாஙக.வரட்டபா! ்டபாக்்டர்  



மட்டக்குளியில கட்ட கவுன் குடடிய�ோ்ட
சரசமோடி�  நவகம்புர கயேஷ்!
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இன்று தலைநகரில் நலைபெறும் 
மேலை இலை நிகழ்ச்சிகலையும், 
இலை நிகழ்ச்சிகலையும் 
அைஙகரித்து ஆடிபெபாடி 
ரசிகரகளுக்கு ஆனநதம் அளித்து 
வருெவர நவகம்புர கமேஷ். 
ஆரம்ெ கபாைத்தில் மதவபாவின் 
குரலில் கபானபா ெபாைல்கலைப 
ெபாடி வநத இவர, பதபாைரநது 
மவறு பின்னணிப ெபாைகரகளின் 
ெபாைல்கலையும் ெபாடி 
ரசிகரகளுக்கு ெரவைேளித்து 
வநதபார. 

இவவாறு பாடி வந்த இந்த 
கமைஞன் இைஙமகக் கவிஞர் எழுதிய 
பாடலைான்மறையும் பாடி ்தனது 
திருநாைதம்த உைலகஙகும் பரவச் 
லெய்தார். அந்தப் பாடல் இைஙமகயின் 
பட்டி ல்தாட்டி எல்ைாம் பரவி இவருக்கு 
லபரும் லபயமரயும் லபற்றுத ்தந்தது. 
கானா ஸமடலில் எழு்தப்பட்ட இந்தப் 
பாடமை சிறைப்பாக பாடி இைஙமக 
கமைஞர்களுக்கும் இநதிய ்தரததிைான 
பாடல்கமை இயற்றிப் பாட முடியும் 
என்றை நிமைமய உைகுக்கு ககாட்டிட்டு 
காட்டியுளைார் இவர்.

‘நான் ைட்டக்குளியில் கட்ட கவுகனாட 
குட்டி  ஒன்மறைக் கணகடன்’ என்றை 
இந்தப் பாடமை கவிஞர்  கக பாைசிஙகம் 
எழுதியுளைார். இந்தப் பாடலுக்கு 
ஏசியன் இமெக்குழுவின் லெநதுாரன் 
இமெயமைததுளைார்.  லகாழும்பு 
ைரு்தாமனமயப் பிறைப்பிடைாகக் 
லகாணட இவர் லகாழும்பு ைரு்தாமன 
கப்பித்தாவதம்தயிலுளை

ல்தாணடர் விததியாையததில் கல்வி 
கற்றுளைார்.

கடாைக் வாததிய கமைஞரான இவர், 
ஆரம்ப காைததில் இமெ நிகழ்ச்சிகளில் 
கடாைக் வாததியக் கருவிமய வாசிதது 
வந்த இவர் அவவப்கபாது பாடல்கமையும் 
பாடத ல்தாடஙகியுளைார். இவரது 
குரல் வைமும் இ்தற்கு ஈடுலகாடுக்க 
இமெயமைப்பாைர்களும் பிரபை 
பின்னணிப்பாடகர்களுைான எம். எஸ. 
விஸவநா்தன், க்தவா ஆகிகயார் பாடிய 
பாடல்கமை பாடி வநதுளைார். ல்தாடர்நது 
பாடி வருகிறைார். எம். எஸ. விஸவநா்தனின் 

பரை ரசிகன் என்று கூறும் இவர் 
இமடயில் "லொல்ைத்தான் நிமனக்கிகறைன் 
உளைத்தால் ்தவிக்கிகறைன்"

என்றை பாடமையும் பாடி காட்டினார்.
இவகர இயற்றிப் பாடிய ‘லகாழும்பு 

நகர சுற்றிப் பாருஙக!’ என்னும் பாடலும் 
இவமர அமடயாைப்படுததி காட்டியது.  

லபாததுவில் அஸமின் எழுதிய 
‘லவளிநாட்டு ைாப்பிளமை’ ைற்றும் 
‘பாம்தகயாரம் கபாறைபுளை காயா பழைா 
லொல்லு’ கபான்றை பாடல்களும் இவரது 
இமெததுமறை வரைாற்றில்

பதியப்பட கவணடிய பாடல்கைாகும். 
இதுகபான்று ‘கததியத்தான் கீகழ வச்சு 
புததியத்தான் கைகை எடு’ என்றை பாடலும் 
மிகவும் பிரபைைான பாடைாககவ 
அமைந்தது. 

சிை பாடல்களில் இவர் அணியும் 
உமடகள அந்தக் காை கைலின் ‘இகைமஜ’ 
ஞாபகப்படுததுகிறைது.

எம். எம். பாசில் ஏற்பாடு லெயகின்றை 
‘க்தனும் பாலும்’ நிகழ்ச்சியில் ககேஸுக்கு 
கட்டைாயைாக ெநதிரபாபுவின் பாடல்கள 

அமைநதிருக்கும்.
இவர் முததுலிஙகம், ெந்தனகைரிக்கு 

பு்தல்வராக 1965 இல் பிறைந்தார். ஒரு 
ெககா்தரனும் நான்கு ெககா்தரிகளும் 
இவரது உடன் பிறைப்புக்கள. ைஙகைம் 
இவரது இல்ைத்தரசியாக வாயததுளைார். 
மூன்று ஆண பிளமைகள, ஒரு லபண 
பிளமை என நான்கு பிளமைகளுக்கு 
்தநம்தயாக உளைார்.

இவரிைம், இலைத் துலை பிமரமவைம் 

ெற்றிமகடைமெபாது.....?  
‘எனது குடும்பததுக்குளளும் கடால்க்கி 

வாசித்தவர்கள இருக்கிறைார்கள. அக்கமை 
எனக்குளளும் வந்தது. எம். சிவகுைாரின் 
‘அக்னி’ இமெக்குழுவில் ஆரம்ப காைததில் 
பாடி வநக்தன். ஏசியன்ஸ, கமைவாணி 
இமெக் குழுக்களில் கடால்க்கி வாததியக் 
கமைஞராகத திகழ்நக்தன். 

ெபாடிக் பகபாணமை ஆடுவது என்ெது 
மிகவும் கடினேபான ஒன்று. அபதபெடி 
உஙகளுக்கு இைகுவபானது?

நான் 1995 ஆம் ஆணடுல்தாடக்கம் 
நடனக் கமைஞராக வைம் 
வநதுலகாணடிருக்ககறைன். மு்தன்மு்தைாக  
‘லைௌனஸ புலராடக்ஷன்’ நஸாரின் ஒலி 
ஒளி நிகழ்ச்சியில் ைல்லிகா கீர்ததியின் 
நடன அமைப்பில் ஆடிகனன். கக. 
கொைசுந்தரம் என்பவரும் ‘வணே 
ைைர்கள’ என்றை நிகழ்ச்சியில் ஆடுவ்தற்கு 
வாயப்பு அளித்தார். அந்தப் பயிற்சி்தான் 
பாடும் கபாது உ்தவுகிறைது’.
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நீங்கள் ஆரம்பத்தில் வேறு 
வேலை செய்து ச்கொண்டு தொன் 
இலெத்து லையில் ஈடு்பட்டீர்களொ? 
வேலை செய்து ச்கொண்டு 
இலெத்துலையில் ஈடு்படுேது ்கடினம 
இல்லையொ?

வவமைகள் செய்துசகாண்டுதான் 
ஈடுபடவடேன். வவமை செய்துசகாண்டு 
இமெத்துமையில் ஈடுபடுவது 
கடினைாகத் தான் இருநதது.

  இத்துமையில் எவவளவு காைைாக 
ஈடுபடடுள்ளீஙகள்?

25 வருடே காைைாக 
  சவளிநாடடிற்குச் சென்று பாடிய 

அனுபவஙகள் பற்றி கூறுஙவளன்.
2016 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் ைாதம் 

சித்திம்ரப புத்தாண்டு நிகழமவ 
முன்னிடடு வதாஹா கடடோரில் 
இடேம்சபற்ை இமெ நிகழச்சியில் 
கைநது சகாண்வடேன். 

அஙகு சதாழில் புரிநது சகாண்டு 
இமெ நிகழச்சிகமள நடேத்திவரும் 
சிஙகளக் கமைஞரகவளாடு இமைநது 
‘ெபாரி வைால்’ வஹாலில் தமிழப 
பாடேல்கமளப பாடிவனன். தமிழ 
வபசும் ்ரசிகரகளும் ைற்றும் ைமையாள 
்ரசிகரகளும், சிஙகள ்ரசிகரகளும் 
வவறு நாடமடேச் வெரநதவரகளும் 

இநநிகழச்சிமயக் கண்டு 
களித்தனர. இது எனக்கு 
புத்துயிம்ர அளித்தது. 
இைஙமகயில் பை 
பாகஙகளிலும் 
பை வைமடேகளில் 
பாடினாலும் 
இது எனக்கு புது 
அனுபவைாக 
இருநதது.’ 

 இநத வாய்பபு 
எபபடி கிமடேத்தது? 
‘இநத ெநதரபபத்மத 
எனக்கு ஏற்படுத்தித் 
தநதவர பாத்திைா 
ைம்ஸினா என்ை 
பாடேகிதான். 
ஜனக என்பவரின் 
தமைமையில் 
சென்வைாம். 

உங்களொல் மைக்க 
முடியொத அனு்பேம 
ஏதும உண்்ொ?

ஒரு முமை  ‘ஓடுகிை 
வண்டி ஓடே’ என்ை 
வேக் முஹம்ைது 
பாடிய பாடேமை 
சிவகுைாரின் ‘அக்னி’ 
இமெக் குழுவில் 
எடுத்து விடவடேன். 
்ரசிகரகளுக்கு 
பிடித்து விடடேது. 
அவபாது ்ரசிகரகள் 

அளித்த ஆ்ரவா்ரத்மதயும் வழஙகிய 
வகாேத்மதயும் ைைக்க முடியாது.

இமெக் குழுக்களில் பாடிய 
அனுபவம் பற்றி...!

கமைவாணி  இமெக்குழுவில் 
வடோைக் வாத்தியக் கருவிமய வா 
சித்துவநத நான் பக்திப பாடேல்களும் 
பாடேத்சதாடேஙகிவனன்.  

 ‘அக்னி’ இமெக் குழுவில் பாடி 
வருகிவைன். இைஙமகயில் உள்ள 
அமனத்து இமெக் குழுக்களிலும் 
பாடிய சபருமை எனக்குண்டு. 
குறிபபாக வடே கிழக்கு பகுதிகளிலும், 
சதன் பகுதிகளிலும் சகாழும்பின் 
பை இடேஙகளிலும் எனது இமெப 
பயைம் நீண்டு வருவமத எண்ணி 
ைகிழச்சியமடேகிவைன். கல்முமன 
எஸ். சிவா (சுபபர டியூனரஸ்) சபரிய 
கல்ைாறு சுநதரின் புதிய ஸ்வ்ரஙகள்’ 
யாழபபாைத்தில் ்ராகம்ஸ் இமெக் 
குழுவிலும் ொ்ரஙகா இமெக் குழு 
ைற்றும் அப்ஸ்ராஸ் இமெக் குழு 
ைமையகப பகுதிகளிலும் எஙவகா ஒரு 
மூமையில் நான் பாடிக் சகாண்டுதான் 
இருக்கிவைன்.

செநதூ்ரனின் ஏஸியன்ஸ் இமெக் 
குழுவில் கடேநத 18 வருடேஙகளாக பாடி 
வருகிவைன்’.

இைஙல்க ரசி்கர்களின் ஆதரவு 
எப்படியுள்ளது ?

‘ஈழத்துப பாடேல்கமள 
அக்காைத்தில் சபரும்பாைான ்ரசிகரகள் 
்ரசிக்கவில்மை என்ைாலும் ்ரசிக்கக் 
கூடிய நல்ை ்ரசிகரகளும் இருக்கத்தான் 
செய்கின்ைனர. நான் பாடும் சினிைா 
பாடேல்கமள ்ரசிக்கும் ்ரசிகரகவள 
‘ைடடேக்குளியிை கடடேக் கவுவனாடே...’ 
பாடேமையும் ்ரசித்தனர. என்ைாலும் 
வைாெைான பாடேல்கமளத்தான் 
்ரசிகரகள் ்ரசிக்கிைாரகள் என்பது 
அரத்தைல்ை. நல்ை பாடேல்கமள, 
பமழய பாடேல்கமள, நைது 
சபாபபிமெ பாடேல்கமள இைஙமகத் 
திம்ரபபடேப பாடேல்கமள ்ரசிக்கும் 
சிைநத ்ரசிகரகளும் இருக்கத்தான் 
செய்கின்ைனர.  

உங்களது ேளரச்சிககு யொர 
்கொரணம?

‘எனது வளரச்சிக்கு நான் 
ைடடும் கா்ரைைல்ை. எனது 
தாய், தநமதகக்கும் நன்றிகமளத் 
சதரிவிபபவதாடு, இமெக் குழுக்களின் 
வாத்தியக் கமைஞரகள், என்வனாடு 
பாடும் பாடேகிகள், இமெ நிகழச்சி 
ஏற்பாடடோளரகள், சிஙகள 
இமெச் கமைஞரகள், என்மன 
அமடேயாளபபடுத்திய மின், அச்சு 
ஊடேகஙகள்...  குறிபபாக இன்மைய 
தினத்தில் எனது வபடடிமயப பி்ரசுரித்த 
தினக்ரன் வா்ரைஞெரிக்கும்  எனது 
நன்றிமயத் சதரிவித்துக் சகாள்கிவைன்.

அமரர் DIG 
அரசரத்தினம்

 

இவர ைனிதரகளுக்குள்
ஒரு ்ரத்தினம் !
எல்வைார ைனசுக்குள்
இவர ஒரு சித்தி்ரம் !
இவ்ரது அன்பும்
பண்பும் ஒரு விசித்தி்ரம் !
எல்வைாருடேனும் அன்பாய் இருநதவர !
என்வனாடு பாெைாய்
வாழநதவர !

Island முழுவதற்கும்
இவர Traffic Director !
Silent ஆக இருபபதுதான்
இவ்ரது Charector !

கடேமைமய செய்வதிவை
இவர ஒரு தனி ்ரகம் !
இவவ்ராடு கமதத்துக்
சகாண்டிருபபதிவை
ஒரு சுகம் !

இநத ்ரத்தினமும் - என்
இதயத்தில் இருபபார
எத்தினமும் !

நீஙகாத நிமனவுகள் !
தூஙகாத கண்கள் !
ைாைாத துய்ரம் !
ைா வீ்ரன் ைமைவு !
சநஞெம் சபாறுக்குதில்மைவய... !

இைஙல்க ச்பொன்மனச்செமமல் 
தொஜமஹொன்



எஸ் ஆர்.சங்கர்
்களுப�ோவில.

கேள்வி:- தென்னிந்திய சினிமா 
உலேம் எப்படி இருக்கிறது?

்பதில் :-- சூரியனைக் ேண்ட 
ொமனைனயபக்பால் மலர்ந்து 
இயங்கிக் தோணடிருந்ெது...
மீணடும் Lock down 
வந்ெதும், சந்திைனைக்ோணாெ 
அல்லினயபக்பால வாடிபக்பாய் 
நிற்கிறது.

ஆர் �ோனு.
வவுனியோ.

கேள்வி:- வினைவாே வளர்ந்து 
வரும் எைது அபிமாை நடிேர் 
சிவோர்த்திகேயனின் ெற்க்பானெய 

ஆனச என்ைவாம்?
்பதில்:- பிைமண்ட ்ப்ட 

இயக்குைர் 

ஷங்ேரின் ்ப்டத்தில் 
நடிப்பெற்கு 
ெைக்கு ஆனசயாே 
இருப்பொே 
ஒரு க்பட்டியின் 
க்பாது அவர் 
தெரிவித்துள்ளார்.  

எம்.மோகிரட்.
எல�ட்கம.

கேள்வி:- ்பை்பைப்பாே 
க்பசப்பட்டு வரும் 
நடினேயாை 

அமலா்பால் முெலில் 
அறிமுேமாை ்ப்டம் 
எது? இறுதியாே 
நடித்து தவளி 
வந்ெ ்ப்டம் எது? 
இபக்பாது நடித்துக் 

தோணடிருக்கும் 
்ப்டங்ேள் எனவ?

்பதில்:- அவர் 
அறிமுேமாை ்ப்டம் 'னமைா'.

ேன்டசியாே 2019இல் தவளிவந்ெ' 
ஆன்ட'்ப்டத்தில் 

முென்னம 
ேொநாயகியாே 

நடித்ொர்.
ே்டந்ெ வரு்டம் 

தவளிவந்ெ'குட்டி 
ஸக்டாரி'ஆந்ொலஜி ்ப்டத்திலும் 
நடித்திருந்ொர். ெற்க்பாது'அகொ 
அந்ெ ்பறனவ க்பால','ே்டவர்'ஆகிய 
்ப்டங்ேளில் நடித்து முடித்துள்ளார்.
             சமூேவனலத் ெளத்தில் 
அவவபக்பாது ெைது ேவர்ச்சிப 
்ப்டங்ேனள தவளியிட்டு அதிர்ச்சி 
தோடுப்பவர் அமலா ்பால்.

 ஆர்.பமோ்கன்.
வவுனியோ.

கேள்வி:- இனளய ெள்பதி விஜய்யின் 
'பீஸட்'எபக்பாது தவளிவரும்?

்பதில்:- கிட்்டத்ெட்்ட 
தைடியாகி விட்்டது. 
்ப்டமாகி வந்ெ 
விெத்திகலகய விஜய்க்கு 
இயக்குைர் தநல்சன் 
கமல் மிகுந்ெ ஈடு்பாடு 
வந்து விட்்டது. இயக்குைர் 
அட்லி க்பால் இவருக்கும் 
அடுத்ெடுத்து வாய்பபு ெரும் 
முடிவில் இருக்கிறாைாம். 
வினைவில் அெற்ோை ஸகிரிபட் 
கவனலேள் தொ்டங்ே 
இருக்கின்றை. இெைால் இைட்ன்ட 
சந்கொஷத்தில் இருக்கிறார் 
தநல்சன்.

 எஸ்.எம்.இஸ்மயில்.
மல்வோன.

கேள்வி:- 
இயக்குைர், நடிேர் 
சசிகுமார் மீணடும் 
்ப்டங்ேனள இயக்ேப 
க்பாகிறாைாகம...?

்பதில்:- உணனம 
ொன்...்பாலாவின் ்ப்டம் சரியாேப 
க்பாோெொல் ே்டனில் வீழந்ொர் 
சசிகுமார். இபக்பாது தொ்டர்ந்து நடித்து 
ே்டனை கிட்்டெட்்ட. அன்டத்து சேஜ 

நினலக்குத் திரும்பிவிட்்டார். 
அெைால் மீணடும் இயக்குைர்  
நாற்ோலியில் அமைலாம் என்ற 
முடிவு தசய்திருக்கிறார். 
இபக்பாதுொன் உட்ோர்ந்து 
'ஈசன்' ்ப்டத்துக்குபபிறகு ொன் 

இயக்கும் புதிய ்ப்டத்திற்ோை 
கவனலேளில் மூழகியிருக்கிறார் 

சசிகுமார்..
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கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தின்கரன் வோர மஞசரி,

பலக் ஹவுஸ், க்கோழும்பு--10. 

வனிொ விஜயகுமார் 
புைட்சிேைமாை வக்கீல் கவ்டத்தில் 
நடிக்கும் ்ப்டத்துக்கு ‘சிவபபு 
மனிெர்ேள்’ என்று த்பயர் 
சூட்்டப்பட்டுள்ளது.

இது ்பற்றி ்ப்டத்தின் ன்டைக்்டர் 
அன்பு சைவணன் கூறுகிறார்:-

‘‘இந்திய தினையுலகில் இதுவனை 
தசால்லப்ப்டாெ சட்்டத்தின் 
மறு்பக்ேத்னெ தசால்லி, 
அதிர்வனலனய ஏற்்படுத்ெ 
இருக்கிறது, ‘சிவபபு மனிெர்ேள்’ 
்ப்டம். இதில் ோெலும், ோெல் 
சார்ந்ெ உணர்வுேளும் யொர்த்ெமாே 
தசால்லப்பட்டுள்ளது.

இன்தைாரு வக்கீலாே 
லிவிங்ஸ்டன் நடிக்கிறார். ேனெயின் 
நாயேைாே ஸ்ரீைாம் ோர்த்திக்கும், 
நாயகியாே மீைாட்சியும் 
நடிக்கிறார்ேள். பி.டி.அைசகுமார் 
ெயாரிக்கிறார்.

ெமிழ சினிமாவில் 
வித்தியாசமாை 
ேனெேனள கெர்தெடுத்து 
நடித்து வரும் தவற்றி 
திடீதைை ைேசிய 
திருமணம் தசய்து 
தோண்டார்.

ெமிழ சினிமாவில் 
சிறந்ெ நடிேைாே வலம் 
வந்து தோணடிருப்பவர் 
நடிேர் தவற்றி. இவர் 
8 தொட்்டாக்ேள், 
ஜீவி, வைம் க்பான்ற 
சில ்ப்டங்ேளில் 
நடித்திருந்ொர். இவர் 
வித்யாசமாை ேனெேனள 
கெர்தெடுத்து நடித்து 
அனைவனையும் 
ேவர்ந்ொர். இவர் 

ெற்க்பாது பிக்்பாஸ 
ஷிவானி நடிக்கும் 
்பம்்பர் தினைப்ப்டத்தில் 
ேொநாயேைாே நடித்து 
வருகிறார்.

இந்நினலயில் இவர் 
திடீதைை ைேசிய 
திருமணம் தசய்துள்ளார். 
இந்ெ திருமணம் 
திருதநல்கவலியில் 
ந்டந்துள்ளது. திடீதைை 
ந்டந்ெ இவரின் 
திருமணத்ொல் அவரின் 
ைசிேர்ேனளயும் சினிமா 
துனறயிைனையும் 
அதிர்ச்சியில் 
ஆழத்தியுள்ளது.
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ேமல் தொகுத்து 

வழங்கிய Big boss நிேழச்சியில் 

க்பாட்டியாளைாே ேலந்து 

தோண்ட ்பாவனிக்கு வீட்டில் 

இருந்து வந்ெவு்டன் கசாெனை 

வந்துள்ளது.

தெலுங்கு சினிமாவில் 

உறுதுனண ேொ்பாத்திைங்ேளிலும் 

சீரியவிலும் நடித்து வந்ெ நடினே 

்பாவனி ெமிழில் 'தைட்ன்ட வால் 

குருவி' சீரியல் மூலம் அறிமுேமாைார். 

அெனைத்தொ்டர்ந்து ்பல்கவறு சீரியல்ேளில் 

நடித்துள்ளவர், 'பிக்்பாஸ சீசன் 5' 

நிேழச்சியில் ேலந்துதோண்டார்.

ேன்டசி நாட்ேள் வனை சிறப்பாே 

வினளயாடி மூன்றாவது இ்டத்தினைப 

பிடித்ொர். Big boss வீட்டில் 

இருந்து தவளிகய வந்ெ இவர், 

ெைக்கு தோகைாைா தொற்று 

உறுதியாகியுள்ளொே ெைது சமூே 

வனலத் ெள ்பக்ேத்தில் ்பதிவு 

தசய்திருக்கிறார்.

டூயட் ்ப்ட நாயகி 
மீைாட்சி கசஷாத்ரி 
கயாோ தசய்வது க்பான்ற 
ெைது புனேப்ப்டத்னெ 
இனணயெளத்தில் 
தவளியிட்டுள்ளார்.

1994-ம் ஆணடு 
கே.்பாலசந்ெர் 
இயக்ேத்தில் தவளிவந்து 
மாத்பரும் தவற்றி 
த்பற்ற ்ப்டம் ‘டூயட்’. 
பிைபு, ைகமஷ் அர்விந்த், 
மீைாட்சி கசஷாத்ரி, 
பிைோஷ்ைாஜ் உள்ளிட்க்டார் 
நடித்திருந்ெைர். ஏ.ஆர்.
ைகுமான் இனசயில் 
்பா்டல்ேள் அனைத்தும் 
பிைமாண்ட வைகவற்பு 
த்பற்றது. இந்ெ ்ப்டத்தில் 
மீைாட்சி கசஷாத்ரியின் 
துள்ளலாை நடிபபும், 
அவைது தோள்னள 
தோள்ளும் அழகும் 
ைசிேர்ேனள தவகுவாே 
ஈர்த்ெது.ெமிழ ெவிை 
மீைாட்சி கசஷாத்ரி 
இந்தி, தெலுங்கு தமாழி ்ப்டங்ேளிலும் நடித்துள்ளார். 
அந்ெவனேயில் ‘க�ாசியர்', ‘க்பவான்ப', ‘கமரி ஜங்', ‘சுவாதி', 
‘்டாகேட்', ‘இைாம் ெஸ �சார்', ‘ஷாதேன்ஷா', ‘ம�ாகெவ', 
‘ஜர்ம்', ‘ோயல்', ‘ேர் த�ா டு ஆசியா', ‘்டாமினி' க்பான்ற ்பல 
்ப்டங்ேளில் நடித்துள்ளார். இவர் ந்டை ேனலஞரும் கூ்ட. ‘ேெக்’ 
எனும் தினைப்ப்டத்னெ தசாந்ெமாே ெயாரித்து தவளியிட்்டார். 
பின்ைர் ேணவர்-குழந்னெேளு்டன் அதமரிக்ோவுக்கு 

தசன்றுவிட்்டார். அதமரிக்ோவில் ‘தசரிஷ் ்டான்ஸ ஸகூல்’ 
எனும் த்பயரில் ந்டை ்பள்ளினய ந்டத்தி வருகிறார்.

ெற்க்பாது மீைாட்சி கசஷாத்ரி கயாோ தசய்வது க்பான்ற 
ெைது புனேப்ப்டத்னெ இனணயெளத்தில் 
தவளியிட்டுள்ளார். 
இனெ ்பார்த்ெ ைசிேர்ேள் 
இப்படி அன்டயாளம் 

தெரியாமல் 
க்பாய்விட்்டாகை... 
என்று ெங்ேளது 
ஆெங்ேத்னெ 

தோட்டி தீர்த்து 
வருகிறார்ேள்.

ெமிழ சினிமாவில் ்பல சூப்பர் 

ஹிட் ்ப்டங்ேனள தோடுத்து 

முன்ைணி நடிேைாே இருக்கும் 

விஜய் கசது்பதி வளர்பினற 

என்னும் குறும்்ப்டத்னெ ்பார்த்து 

்பாைாட்டி இருக்கிறார்.

சமீ்போலமாே குறும்்ப்டங்ேள் 

சினிமா எடுப்பெற்கு முன் 

்பயிற்சி ்பட்்டனறயாே இருந்து 

வருகிறது. அந்ெ வனேயில் 

சமீ்பத்தில் தவளியாை "வளர்பினற" 

என்ற குறும்்ப்டம் சர்வகெச மற்றும் 

கெசிய அளவிலாை நினறய 

விருதுேனள வாங்கி குவித்துள்ளது.  

இந்ெ வளர்பினற குறும்்ப்டத்னெ 

தினைப்ப்ட விழாக்ேளில் ்பார்த்ெ ஒரு 

அதமரிக்ேர் அந்ெ குறும்்ப்டத்னெ 

ென் 
தசாந்ெ யூடியூப 

கசைலுக்ோே வாங்கி இருக்கிறார். 

இந்ெ குறும்்ப்டத்னெ ்பார்த்ெ 

விஜய் கசது்பதி, ்ப்டக்குழுவிைனை 

்பாைாட்டி, குறும்்ப்டத்தினை ெைது 

சமூே வனலத்ெள ்பக்ேத்தில் ்பகிர்ந்து 

வாழத்து தெரிவித்து இருக்கிறார்.

புரட்சிகரமான வக்கீலாக  
வனிதா விஜயகுமார்

வளர்பிறை றய 
வாழ்த்திய 
விஜய் சேதுபதி

Big boss 
பாவ்னிக்கு

 ெந்த 
க�ா்தனை 

அறையாளம் 
ததரியாமல்
மாறிய ‘டூயட்’ 
பட நாயகி
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இத்தினம் அரச ரத்தினம்
ஐயா நம்முடன் இல்லை  

வகவக் கவியரங்கில்
பிரதை அதிதியாய்த்
தகவல் பல ச�ானனார்;
நிமனவினிக்கும்!

"தனமன கமலயுலகிற்
கறிமுகப் படுத்தியவர்
நணபர் 
இலங்மக சபானைனச்
ச�ம்ைல் தாஜைகானதான" என்ார் ! 
விழி நமனத்து !

நல்லவரின ஞாபகங்கள் 
நீர் விழியில் எத்தினமும் !

உள் ைனசின நட்பு ைனம் உயரனபு 
தூய குணம் !
இத்தினம் ஐயா இல்மல ! 
இனி எத்தினம் வநத பபாதும்
அர� ரத்தினம் ஐயா இல்மல ! 
ஆனால் வகவ அத்தினம் இனனும்
எநதன ஆழைனந தனனில் மினனும் !

அர� ரத்தினம் ஐயா
அனமப எனறும்
ரசிகர்தம் உள்்ளம்

எணணும் !

கிண்ணியா அமீர் அலி

கலைஞர்களின் லகயயடு  

�ங்கவி பிலிம்ஸ் நிறுவனம்  2022.02.12 ஆம் திகதி பிற்பகல் 1 
ைணிக்கு சகாழும்பு பண்ாரநாயக்க �ர்வபத� ைாநாட்டு ைண -்
பத்தில் ந்த்தும் கலாவிபூஷண விருது வழங்கும் விழாவில் கமல-
ஞர்கள், ஊ்கவியலா்ளர்கள், �மூகப�மவயா்ளர்கள் சபானனா-
ம்பபார்த்தி விருதுகள் வழங்கி சகௌரவிக்கப்ப்வுள்்ளார்கள். 
தினகரன, தினகரன வாரைஞ�ரி, வணணவானவில் ஊ்க அணு�-
ரமணயில்  நம்சபறும் இதில், தினகரன, தினகரன வாரைஞ�ரி, 
வணணவானவில் பத்திரிமககளின  பிரதை ஆசிரியர் பத.ச�நதில்-
பவலவர் அதிதியாக கலநதுசகாள்வார். �ங்கவி பிலிம்ஸ் நிறுவனத்-
தின தமலவர்  துமரரா�ா �பரஷ் இதற்கான ஏற்பாடும்ள ச�ய்து வரு-
கி்ார்.  இதில் தினகரன, தினகரன வாரைஞ�ரி, வணணவானவில் 
பத்திரிமககளின   இமண ஆசிரியர்  ைர்லின ைரிக்கார்,  40 வரு்ங் -
களுக்கும் பைலாக  ைாசபரும் ஊ்க நிறுவனைான  பலக் நிறுவனத்-
தில் ப� மவயாற்றி வரும் சஜரால்ட் நப்�ன  ஆகிபயாரும் விருது 
வழங்கி சகௌரவிக்கப்ப்வுள்்ளார்கள். கமலஞர் பக. ஈஸ்வரலிங்-
கம் நிகழச்சிகம்ள சதாகுத்து வழங்குவார்.

சங்கவி பிலிம்ஸ் நிறுவனத்தின்   
்கலைாவிபூஷண விருது வழஙகும் விழா

வலைம்புரி ்கவிதா வடடத்தின் 
 ப�ௌரணமி ்கவியரங்கம்

வலம்புரி கவிதா வட்்ம் சபௌர்ணமி பதாறும் ந்த்தும் கவியரங்-
கம்  எதிர்வரும் 16ஆம் திகதி காமல 10 ைணிக்கு சகாழும்பு 11, 
பு்க்பகாட்ம்யிலுள்்ள பமழய நகர ைண்பத்தில்  நம்சபறும்.

்க்லைஞர �சங்கர 
 நி்னவு நி்கழ்வு

க்நத 40 வரு்ங்களுக்கு பைலாக கமலஞர் � �ங்கர்  நிமனவு 
நிகழமவ ந்த்தி வருகின் கமலஞர் � �ங்கர்   நற்பணி ைன்ம் இம்-
மும்யும் எதிர்வரும்  20ஆம் திகதி ைாமல 5 ைணிக்கு சகாழும்பு 11, 
பு்க்பகாட்ம்யிலுள்்ள பமழய நகர �மப ைண்பத்தில்  கமலஞர் 
� �ங்கர்  நிமனவு நிகழமவ ந்த்தவுள்்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகம்ள 
கமலஞர் �ணமுகராஜா பைற்சகாணடு வருகி்ார்.  கமலஞர் பக. ஈஸ்-
வரலிங்கம் நிகழச்சிகம்ள சதாகுத்து வழங்குவார்.

கலைஸ்ரீ கலை மன்றத்தின ஏற்பாட்டில் கவியும் கலையும் இலைந்து வழங்கிய '் பாடுவவபார் ்பாடைபாம்' புதிய ்பாடக, ்பாடகிகளுககபான இலை நிகழ்ச்சி 
ககபாழும்பு புதிய நகர மணட்த்தில் இடம்க்ற்றது.இந்நிகழ்வில், பிரதமர் மஹிந்த ரபாஜ்க்ஷவின மத விவகபாரங்களுககபான இலைப்புச் கையைபா-
ளரும் ைர்வவதை இலைக கல்விககபான ்யிறசி நிலையத்தின இைங்லகத் தூதுவருமபான அதிவை.பிதபா அருட்கைபாநிதி எஸ். ைந்ரு க்ர்னபாணவடபா 
முனனிலை ககௌரவ அதிதியபாகக கைந்து ககபாணடபார். இைககியப் புரவைர் ஹபாசிம் உமர் தலைலமயில் இடம்க்ற்ற இந்நிகழ்வில், தயபான ைங்கபா-
வின தலைவர் வகைவன ்த்மநபாதன பிரதம அதிதியபாகக கைந்து ககபாணடவதபாடு, தினகரன ்த்திரிலகயின பிரதம ஆசிரியர் வத.கைந்தில்வவைவர்  
ஊடக அதிதியபாகவும் கைந்து சி்றப்பித்தபார். இந்தப் வ்பாட்டியில் மட்டககளப்பு தியபாகரபாஜன வகபாகுைதபாஸ் முதைபாம் இடத்லதப் க்றறு 50 ஆயிரம் 
ரூ்பாவும் களுவ்பாவிை எஸ். அபிநயபா இரணடபாம் இடத்லதப் க்றறு 25 ஆயிரம் ரூ்பாவும் எட்டியபாந்வதபாட்லட எஸ். ஷபாலினி மூன்றபாம் இடத்லதப் 
க்றறு 15 ஆயிரம் ரூ்பா ்ைப்்ரிலையும் தட்டிக ககபாணடனர்.   தயபான ைங்கபா நிறுவனத்தின உரிலமயபாளர்  வகைவன ்த்மநபாதன முதல் மூனறு 
்ரிசுகலளயும் வழங்குவதறகபான அனுைரலைலய  வழங்கினபார்.                                                (்டங்கள் : நஸபார்) 
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`k;jp ugh 
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rhuPf; mkPd;− klts g]hu;

,u;\hj; k[PPj; 

nkh`k;kl; `k;yhd; 

gj;kh re;jpuNkhfd;− ,uj;jpdGup கலைஞர்.ஏ.ஓ.அனல் – பாண்டிருப்பு re;jpuNkhfd;− tj;jis
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5 வித்தியாசங்களை
்கண்டுபிடியுங்கள்்கர்வம் க்காண்்ட குதிளை

ஒரு வியாபாரியிடம் குதிமை ஒன்றும் பபரிய 
கழுமை ஒன்றும் இருநைன. அவர்  குதிமைமயச்  
சவாரி பசயயவும், கழுமைமய மூடமட சுைக்கவும் 
உபயயாகிதைார்.

ஒரு நாள், அருகிலுள்்ள நகைததிற்கு குதிமைமய-
யும் கழுமைமயயும் ஓடடிச்பசன்்ார். கழுமையின் 
யைல் பபரிய பாை மூடமட ஒன்ம் ஏற்றியிருநைார். 
அைனால் கழுமை, பாைம் ைாஙகாைல் ைள்்ளாடித 
ைடுைாறி சிைைததுடன் நடநது பசன்்து. குதிமையயா 
ைன் யைல் பாைம் எதுவுமில்்ாைல் குதூக்ததுடன் 
நடநது பசன்்து. வழியில் குதிமை கழுமைமயப் 
பார்தது நணபயன! நீ பபரிய பாை மூடமடயுடன் 
பவகுசிைததுடன் நடநது வருகி்ாய. நாயனா பாைம் 
எதுவுமில்்ாைல், சுகைாக நடநது வருகிய்ன் என்று 
கூறி ஏ்ளனம் பசயைது. 

சிறிது தூைம் பசன்்தும் கழுமையால் நடக்க முடி -
யவில்ம். அைனால் கீயழ படுதைது. வியாபாரி 
ப் வழிகளில் முயன்றும் கழுமை எழுநதிருக்க-
வில்ம்.யவறு வழியின்றி வியாபாரி கழுமையின் 
யைல் இருநை பாை மூடமடமய எடுதது குதிமையின் 
முதுகில் ஏற்றினார். பாைம் கும்நைவுடன் கழுமை-
யும் எழுநது நின்்து.

பி்கு வியாபாரி இைணமடயும் ஓடடிச் பசன்்ார். 
பாைம் முழுவமையும் குதிமை கமடசிவமை பவகு 
தூைம் சுைநது பசல்் யவணடியைாயிற்று அைனால் அது 
பவகுவாக  துணபப்படடது. ைான் கழுமைமய ஏ்ளனம் 
பசயைைால் ைனக்கு அக்கதி ஏற்படடது என்பமை 
உணர்நைது. அன்று முைல் கழுமையிடம் இைக்கததுடன் 
நடநது பகாணடது.

njupAkhஉங்களுக்கு

 படால்பின்களும் ைனிைமன யபா் பபயர் 
மவததுக் பகாள்கின்்ன. ஸகாட்ாநது 

நாடமட யசர்நை பசயின்ட ஆணடலூஸ பல்கம்க்-
கழகதமை யசர்நை குழு,  படால்பின்கள் ஒவபவாரு  

படால்பிமன அமழக்க ஒவபவாரு விைைான ஒலிபய-
ழுப்பி அமழப்பமை கணடறிநது உறுதிபசயைனர்.

1. இவன் வா லுக்கு 
மவயகயை நடுஙகும் அவன் 
யார்? 

யைள் 

2. பிடுஙக்ாம் நடமுடி -
யாது அது என்ன? 

ைம்முடி 

3. உடம்பில்்ா ஒருவன் 
பதது சடமட அணீநதிருப்-
பான்? அவன் யார்? 

பவஙகாயம் 

4. கசக்கிப் பிழிநைாலும் 
கமடசிவமை இனிப்பான். 
அவன் யார்? 

கரும்பு 

5. ைைததின் யைய் பைாங -
குவது ைம்ப் பாம்பல்் 
அது என்ன? 

விழுது

6. இடி இடிக்கும், மின்னல் 
மின்னும், ைமழ பபயயாது- 
அது என்ன? 

படடாசு 

7. ஆ்ைைம் தூஙக அவ-
னிபயல்்ாம் தூஙக, சீைங-
கம் தூஙக திருப்பாற்கடல் 
தூஙக, ஒருவன் ைடடும் தூங-
கவில்ம் அவன் யார்? 

மூச்சு 

8. பகாதிக்கும் கிணற் -
றில் குதிததுக் குணடாகி 
வருவான். அவன் யார்?

பூரி

நி
றம்

 தீ
ட்டு

ங
்கள்

முட்ள்ட்களை 
சசமிக்க 

்வழி்காட்டுங்கள்
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Mwb Fopf;Fs; jd;id %bf;nfhz;L
NkNy jP %l;b  vupj;jthW cyf rhjid

ஆறடி தான் மனிதனின் இறுதி இருப்பிடம். 
அநத மண்ணறறக்குள் புறதநது நெருப்றபை 

மூட்டி உயிறைப் பை்ணயம் றைத்து சாதறை 
பைறடத்துள்்ார் ெம் ொட்டு இற்ஞர் ஒருைர். 
அைர் இநத சாதறை முயற்சி நதாடர்பைாக நைாம்பை 
பிஸி பைகுதி சார்பில்  அைறை நெர்கணநடன்.

Nfs;tp: cq;fs; ngau;
gjpy; : K`kl; k#d; K`kl; Krhjpf;
ehd; kj;jpa kiy ehl;bd; vopy; nfhQ;Rk; khj;jis 

efupd;  nfhq;fhtiy tPjpapy; 1985Mk; Mz;L Vg;uy; 
18Mk; jpfjp gpwe;Njd;. khj;jis Njrpa fy;Y}
upapy; f.ngh.j rhjhuz juk; tiu fy;tpfw;w ehd; 
nrhe;j tpahghuj;jpy; <Lgl;L jpUkzk; nra;J 
ehd;F Foe;ijfspd; je;ij.

Nfs;tp:  cyfpy; vtUk; nra;ahj xU 
tprpj;jpukhd kz;ziwf;Fs; gLj;J kz;ziwia 
%b mjw;F Nky; jP  nfhSj;jp rhjid Gupa my;yJ 
xU rhfrj;ij epfo;j;j cq;fSf;F vg;gbahd xU 
Jzpr;ry; Vw;gl;lJ.  

gjpy; : vdJ rpwpJ taJ KjNy vdf;F VNjDk; 
tpj;jpahrkhd nraypy; <Lgl Ntz;Lnkd;w Mir VjhtJ 
xd;iw rhjpf;f Ntz;Lnkd;w ew;ghir. ehd; gpwe;jjJ 

Kjy; ehd; ghlrhiyapy; 
fy;tp fw;Fk; NghJk; 
ghlrhiyapy; VNjh xd;iw 
epiyehl;l Ntz;Lk; vd;w 
Mir Vw;gl;lJ. VjhtJ 
xU rhjidia epiyehl;l 
Ntz;Lk; vd;w Mir 
Mdhy; ehd; gilf;Fk; 
me;j rhjidia 
cyfpy; ve;jnthU 
ehl;bYk; ve;jnthU 
%iy KLf;fpYk; 
cyfpy; ve;jnthU 
rhjid Gj;jfj;jpYk; 
vtUk; ,e;j rhjidia 
rhjpj;jpUf;f $lhJ ve;j 
xU Gj;jfj;jpYk; gjpT 
nra;J ,Uf;f $lhJ. 
me;j ,yl;rpaj;jpy; ehd; 
Jzpr;rYld; nray;gl;L 
rhjpj;j rhjid jhd; 
,J. ,Jtiu ,e;j 
rhjidia cyfpy; 
vtUk; rhjpj;jjpy;iy 
mg;gb rhjpj;jjhf cyfpy; 
ve;jnthU rhjid 
Gj;jfj;jpYk; gjpT 
nra;ag;gl;by;iy.

Nfs;tp:  ,g;gbnahU 
Jzpr;ryhd xU 
rhjidia epiyehl;l 
cq;fSf;F Vw;gl;l 

kdtypikiag;gw;wp $Wq;fs;.
gjpy; : vdJ ,e;j kNdhtypikia vdJ 

cr;re;jiyapy; ,Ue;J cs;sq;fhy; tiu cUthf;f 
Ntz;Lk;. ,jw;F vd;dhy; khj;jpuk; KbahJ. ,jw;F 
xU Mrhd; Njit xU fy;tpia njhlu Mrhd; Njit 
xU njhopiy njhlu Mrhd; Njit jdJ thfdj;ij 
Kiwahf nrYj;jpl ey;y rhujp mDgtKs;s xU Mrhd; 
Njit mNjNghy vdJ kNdhtypikia mjpfupf;f 
nra;jpl vdf;nfhU ey;y Mrhd; Njitg;gl;lhu;. ,ij 
ehd; gpwe;j ,e;j <o jpUehl;by; Njbg; ghu;j;Njd;. 
mg;gbgl;l xUtu; vdf;F fpilf;ftpy;iy fly; fle;j 
ehLfspy; ,g;gbg;gl;l xUtu; ,Uf;fpd;whuh vd 
Njbg;ghu;j;Njd;. ,ij ehd; gpwe;j ,e;j <o jpUehl;L 
kz;zpy; ,Ue;J rhjpf;f KbahJ. mjdhy; vkJ rNfhju 
ehlhd ,e;jpahTf;F nrd;Nwd;. mq;Nf gy ehl;fs; 
,J rk;ge;jkhf myrp Muha;e;jNghJ ,e;jpahtpy; 
c];jhj; rhFy; `kPl; \hfpg; vd;gtiu re;jpj;Njd;. 
mtuplk; gj;J jpdq;fs; ,e;j fiy gw;wp kNdhtypik 
gw;wp ed;whf tprhupj;J njupe;J nfhz;Nld;. mtuplk; 
njhlu;e;J ,e;jpahtpy; ,Ue;J nfhz;L ,ij fw;wpl vdJ 
nghUshjhu epiyik vdf;F jilahf ,Ue;jJ. kPz;Lk; 
ehd; ,yq;iff;F jpUk;gpNdd;. kPz;Lk; ,yq;ifapy; 
,Ue;J ,e;jpahTf;F nrd;w ehd; njhlu;r;rpahf 
mtuplkpUe;J gy mDgtkpf;f kNdtypikfis 
fw;Wf;nfhz;Nld;. njhlu;e;Jk; ,e;jpahtpy; ,Ue;J 
nray;gl Kbahj vdf;F c];jhj; rhFy; `kPl; \
hfpg; mtUila mDkjpAld; mtupd; topfhl;lypd; Ngupy; 
ek; <o jpUehl;by; mtUila rPlu;fspy; xUtiu ngau; 
Fwpg;gpl;L mtuplk; Ngha; ,e;j kNdhtypikiag;gw;wp 

fw;W nfhs;Sk; gb gzpj;jhu;. kPz;Lk; ,yq;iff;F 
te;j ehd; Fwpg;gpl;l me;j ngupahuplk; vdJ gapw;rpfis 
Muk;gpj;Njd;. ,g;gbahf Rkhu; vl;L tUlq;fs; vdJ ,e;j 
kNdhtypikia mjpfupj;Jf; nfhs;tjw;fhf Ntz;b gy 
,d;dy;fis gy f\;lq;fis rfpj;Jf;nfhz;L ehd; ,e;j 
gapw;rpapy; <Lgl;Nld;. 

Nfs;tp: jhq;fs; $wpa ,e;j c];jhj;khu;fs; my;yJ 

,e;j Mrhd;fs; kz;ziwf;Fs; ,Ue;J rhfrk; Guptjw;F 
jhq;fSf;F mDkjp je;jhu;fsh?

gjpy; : ,y;iy> kz;ziw vd;gJ xU kdpjdpd; 
kuzj;jpw;F gpd;dhy; G+kpf;Fs; cUthf;fg;gLk; epue;ju 
,y;ylk;. ,e;j ,y;yplj;ij capUld; vtUk; njupTnra;J 
nfhs;tjpy;iy. Mdhy;> kz;ziwf;Fs; ,Ue;J xU 
rhjidia gilf;f Ntz;Lk; vd;w Miria vdJ 
Mrhd;fsplk; $wpaNghJ Muk;gj;jpy; mDkjp kWj;j 
Mrhd;fs; vdJ kNdhtypikia curpghu;j;J cd;dhy; 
,ij rhjpf;f KbAk; vd;w xU ek;gpf;ifia Vw;gLj;jp 
vdf;F mDkjp je;jhu;fs;. ,jw;fhf Ntz;b ,tu;fs; 
mDkjp je;J tpl;lhu;fs; vd;W cldbahf ehd; 
kz;ziwapy; ,wq;fp rhjid gilf;f Kaytpy;iy. 
vl;L tUl fhyq;fshf 142 jlitfs; kz;ziwapy; 
%bf;nfhz;L ,jw;fhd gapw;rpapy; <Lgl;Nld;. me;j gapw;rp 
,iwtdpd; cjtpNahL Mrhd;fspd; MrPu;thjj;NjhL 
rpwg;Ng ele;jJ. mjd; gpd;dNu xU rhjidf;fhd 
mDkjpia cyfuPjpapy; kw;Wk; ehd; gpwe;j ehl;bYk; 
mjw;fhd topfis NjbNdd;. ,jdbg;gilapy; Nrhod; Gf; 
cyf rhjid jhgdj;NjhL njhlu;G nfhz;L mjw;fhd 
mDkjpiaAk; ngw;Wf;nfhz;Nld;. 

Nfs;tp: ,e;j kz;ziw jahupf;fg;gl;lJk; mjpy; 
ePq;fs; ,wq;fp rhjid gilj;jJ gw;wpAk; kz;ziwf;Fs; 
ePq;fs; fz;l mDgtq;fs; gw;wpAk; $Wq;fs;.

gjpy; : 2022 [dtup khjk; 9Mk; jpfjp khj;jis 
kz;zpy; gy;yhapu fzf;fhd kf;fs; kj;jpapy; ngsj;j> 
,e;J> ,];yhk;> fpwp];jt kjFUkhu;fSf;F Kd;dpiyapy; 
khj;jis efu A9 tPjpapy; xU kz;ziwia jahu; 

nra;ag;gl;lJ. ,jw;F khj;jis efu tpisahl;L 
Jiw mjpfhup gP. Nf. mYtp`hu khj;jis nghyp]hu; 
murpay;thjpfs; vd gy mur mjpfhupfs; Kd;dpiyapy; 
,e;j kz;ziw Njhz;lg;gl;lJ. Nrhod; Gf; cyf 
rhjidahsu; epWtdj;jpd; %ykhf ,J guprPypf;fg;gl;lJ. 
vy;NyhUk; Kd;dpiyapy; ru;tkj FUkhu;fspd; 
MrPu;thjq;fSld; ehd; kz;ziwf;Fs; GFe;Njd;. xU 
rhjhuz gpNujj;ij kz;Zf;Fs; mlf;fk; nra;tJ Nghd;W 
gyifahy; %yg;gl;lJ. mjw;F Nkyhy; kz;nfhz;L 
%lg;gl;lJ. mjd; gpd;du; me;j kz;ziwf;F Nky; 
nfhYe;J tpl;L vupa $ba epiyapy; jP nfhSj;jg;gl;lJ. 
khiy 6.15 Kjy; 7.30 tiu ehd; kz;ziwf;Fs; 
,Ue;Njd;. kz;ziwf;Fs; ,Ue;j ehd; KOikahf ,iw 
gpuhu;j;jidAlNd ,Ue;Njd;. mjw;Fs; vdf;F vJTk; 
njupatpy;iy. vdJ ,e;j rhjidia Kbj;J Fwpj;j 
Neuj;jpd; gpd;du; vd;id ntspNa vLj;jhu;fs;. mg;nghOJ 
jhd; ehd; kz;ziwf;Fs; cl;GFk; NghJ ,Ue;j kf;fis 
tpl gy;yhapuf;fzf;fhd kf;fs; nts;sk; $bapUe;jij 
ehd; mtjhdpj;Njd;. ,iwtdpd; Mrpu;thjk; vdJ 
rhjidf;F ce;Jrf;jpahf mike;jJ. 

Nfs;tp: ,t;tsT xU rhjidia epiyehl;ba gpd;du; 
jhq;fs; vjpu;ghu;f;Fk; gpujpgyd;fs; vd;d?

gjpy; : ehd; ,jpy; ve;jtpj gpujpgyd;fisAk; 
vjpu;ghu;f;ftpy;iy vtndhUtd; xU tplaj;ij rhjpf;f 
Ntz;Lk; vd;w Nehf;NfhL cz;ikahf Kaw;rp 
vLg;ghNdahdhy; mtDf;F mjw;Fz;lhd topia 
,iwtd; jpwe;J nfhLg;ghd;. me;j topapy; vtUf;Fk; ve;j 
Kaw;rpapYk; <Lglyhk;. ntw;wpAk; Njhy;tpAk; mtutuJ 
Kaw;rpapYk; mtu; gazpf;Fk; topapYNk jq;fpapUf;fpd;wJ. 

Nfs;tp: Nrhod; Gf; rhjid Gj;jfj;jpy; rhjid 
gilj;j jhq;fs; ,e;j ehl;L kf;fSf;F tpN\lkhf 
,isQu;fSf;F ePq;fs; vij $Wfpd;wPu;fs;.

gjpy; : ehd; gpwe;j <o jpUehL gy;yhapuk; tUl rupj;jpuk; 
epiwe;j ehL. ,e;ehl;bd; Rje;jpuj;ij nts;isau;fsplk; 
,Ue;J ,uj;jk; rpe;jhJ jkpo;> rpq;fs> K];ypk; 
jiyikj;Jtk; ,ize;J Rje;jpuk; ngw;Wf; nfhz;l ehL. 
,e;ehl;by; thOk; midtUk; ,yq;if jha; vDk; tapw;wpy; 
gpwe;j gps;isfs;. ehk; midtUk; ,e;ehl;by; ,Jtiu 
fhyKk; rNfhju thQ;irAld; tho;e;J te;Js;Nshk;. 
vkf;Fs; mbf;fb gpur;rpidfs; Vw;glyhk;> ,it ahTk; 
epue;jukhd gpur;rpidfs; my;y jw;fhypfkhdJ. vdNt 
,itfs; midj;ijAk; rkhspj;J ehl;bd; ehk; midtUk; 
rkj;Jtkhf tho;e;jhy; ,e;j ehl;il tskhd ehlhf 
fl;bnaOg;g KbAk;. 

ehd; gilj;j ,e;j rhjidia vdJ r%fj;jpw;F khj;jpuk; 
nrhe;jkhdJ my;y ehd; gpwe;j khj;jis kz;Zf;F khj;jpuk; 
nrhe;jkhdJ my;y ,J ehd; vdJ ehl;Lf;F Njbf;nfhLj;j 
nfsutk;. mjdhy; jhd; ehd; rhjid gilj;j me;j jpdj;jpy; 
vd;id ru;tkj ngupahu;fs; jkpo;> rpq;fs> K];ypk;> fpwp];jt 
kf;fs; fz;fspy; 
fz;zPu; jJk;g vd;id 
fl;bj;jOtp vd;id 
Mrpu;tjpj;jhu;fs;. mJ 
,e;ehl;L kf;fspd; 
rNfhjuj;Jtj;jpd; xU 
Jspia md;iwa 
jpdk; ehd; fz;Lf; 
nfhz;Nld;.

Neu;fhzy;:vk;.v];.vk;. k]h`pk;

 cf;Ftis tpNrl epUgu;

ச�ோழன் புக் பதிசேட்டில்
இடம்பிடித்த வீரதீரச் ச�யல்
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அலுவலக பணிக்கு 
செல்லும் 
சபணகளில் 

சபரும்பபாலபான�பார் ெரும 
பரபாமரிப்புக்கு னபபாதிய னேரம் 
ஒதுக்கமுடியபாத நிலலயில் 
இருக்கிறபார்கள். அவர்கள் 
வீட்டில் சபபாருட்கலை 
சகபாணடு இரவில் 
படுக்லகக்கு செல்லும்னபபாது 
சில பயனபடுத்தும் 
நிமிடஙகள் செலவழித்து 
ெருமத்திற்கு புத்துணர்வு 
ஊட்டலபாம். அதற்கு 
செயய னவணடியலவ! 
பபாலுடன மஞெள் னெர்த்து 
பூசி ெருமத்திற்கு கூடுதல் 
சபபாலிவு னெர்க்கலபாம். 

ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டீஸ்பூன் 
ைஞ்சள் தூளுடன் 6 டீஸ்பூன் பால் 
ச்சர்த்து குமழத்துக்்காள்்ள 
சவண்டும். அதமன விரலில் 
எடுத்து முகம், கழுத்து 
ைற்றும் சூரிய கதிர்வீச்சால் 
பாதிப்புக்குள்்ளாகும் 
பகுதிகளில் பூசி ை்சாஜ் 
்்சய்துவிட்டு தூஙக ்்சல்்ல்லாம். 
காம்லயில் எழுநததும் குளிர்நத 
நீரில் முகத்மத கழுவிவிட 
சவண்டும். வாரத்தில் மூன்று, 
நான்கு நாட்கள் ்்சய்து வநதால் 
்சருைம் பளிச்்சன்று மின்னத் 
்தாடஙகும்.

்சருை ்பாலிவுக்கு முட்மடமய 
பயன்படுத்த்லாம். முட்மடயின் 
்ள்ம்ளக்கருவில் மவட்டமின் 
ஏ ிமைநதிருக்கிைது. அது ்சருை 

சுருக்கம், 
வயதான சதாற்ைம் 
சபான்ை பிரசசிமனகளுக்கு 
தீர்வு வழஙகுகிைது. ஒரு 
கிண்்ணத்தில் முட்மடயின் 
்வள்ம்ளக்கருமவ ைட்டும் 
தனியாக பிரித்்தடுத்துக்்காள்்ள 
சவண்டும். அதமன முகத்தில் 
தடவி விட்டு 15 நிமிடஙகள் 

உ்லரமவக்க 
சவண்டும். 
அதன்பிைகு குளிர்நத 
நீரில் முகத்மத 
கழுவி விட்லாம். 
வாரம் இரண்டு, 
மூன்று முமை ்்சய்து 
வநதால் நல்்ல ப்லன் 
கிமடக்கும்.

்சருைத்மத 
தூய்மைப்படுத்துவதில் 

ஓட்்ஸுக்கு முக்கிய 
பஙகு இருக்கிைது. 

எண்்்ணய் பம்ச ்சருைம், 
முகப்பரு, உ்லர்நத ்சருைம் 
சபான்ை பிரசசிமனகளுக்கும் 

தீர்வு தருகிைது. உ்லர்நத 
்சருைத்திற்கு சதமனயும் 
பயன்படுத்த்லாம். ஒரு டீஸ்பூன் 

ஓட்்ஸுடன், ஒரு டீஸ்பூன் சதன் 
க்லநது ஐநது நிமிடம் ஊைமவக்க 
சவண்டும். ஓட்ஸ் மிருதுவானதும் 
முகத்தில் ச்ல்சாக தடவி விட்டு 
தூஙக ்்சல்்ல சவண்டும். 
காம்லயில் எழுநததும் முகத்மத 
கழுவி விட்லாம். ்தாடர்நது 
்்சய்து வநதால் சூரிய 
கதிர்வீசசுக்ளால் ஏற்படும் ்சருை 
பாதிப்புக்கு தீர்வு கா்ண்லாம்.

முகப்பரு பிரசசிமனக்கு தக்காளி 
பழத்மத பயன்படுத்த்லாம். 
தக்காளி பழத்மத இரண்டு 
தூண்டாக ்வட்டி அதனுடன் 
இரண்டு சதக்கரண்டி பால் 
ச்சர்த்து ஊை மவக்க சவண்டும். 
பின்னர் தக்காளி பழத்மத 
பிம்சநது, ்சாறு எடுத்து முகத்தில் 
பூ்ச சவண்டும். 15 நிமிடஙகள் 
கழித்து குளிர்நத நீரால் முகத்மத 
கழுவி விட்லாம்.

னதலவயபா� சபபாருட்கள் :
சகாதுமை ரமவ - 1 கப்
பயத்தம் பருப்பு - 1/4 கப்
கருப்பட்டி ்பாடித்தது - 

ஒன்ைமர கப்
்நய் - கால் கப்
முநதிரி பருப்பு - சிறிது
காய்நத திராட்ம்ச - சிறிது
ஏ்லக்காய் தூள் - 1/4 டீஸ்பூன்  

செயமுலற :
வா்ணலியில் சகாதுமை 

ரமவ, பயத்தம் பருப்பு 
இரண்மடயும் தனித்தனியாகப் 

சபாட்டு சிவக்க 
வறுத்்தடுக்கவும்.

வறுத்த 
ரமவ, பருப்பு 
இரண்மடயும் 
குக்கரில் சபாட்டு, 
3 கப் தண்ணீமரச 
ச்சர்த்து, 4 விசில் 

வரும் வமர சவக விட்டு 
எடுக்கவும்.

ஒரு பாத்திரத்தில் 

கருப்பட்டிமய சபாட்டு 
அத்துடன் 1/2 கப் தண்ணீமரச 
ச்சர்த்து ்காதிக்க விடவும். 
கருப்பட்டி கமரநது ்காதிக்க 
ஆரம்பித்ததும், அடுப்பிலிருநது 
எடுத்து, வடிகட்டி மவத்துக் 
்காள்்ளவும்.

குக்கமர திைநது, ்வநத ரமவ 
ைற்றும் பருப்மப ்சற்று ைசித்து 

விட்டு, அதில் வடிகட்டிய 
கருப்பட்டி பாமகயும் விட்டு, 
மீண்டும் அடுப்பிச்லற்றி, கி்ளறி 
விடவும். இமட இமடசய 
சிறிது சிறிதாக ்நய்மய 
ச்சர்த்து ்காண்சட வரவும்.

அடுப்மப மிதைான தீயில் 
மவத்து, ்பாஙகல் ்சற்று 
்கட்டியாக வரும் வமர 
கி்ளறிக் ்காண்சட இருக்கவும்.

கமடசியில் முநதிரி, 
திராட்ம்சமய ்நய்யில் 

வறுத்து சபாடவும்.
ஏ்லக்காய் தூம்ளயும் 

தூவி, மீண்டும் ஒரு முமை 
நன்ைாகக் கி்ளறி இைக்கி 
மவக்கவும்.

சூப்பரான சகாதுமை 
ரமவ கருப்பட்டி 
்பாஙகல் ்ரடி.

க�ோதுமை ரமை 
கருப்பட்டி ப்பொஙகல் 

சருமத்திற்கு புத்துணர்வு தரும் 

இரவு நேர சரும பராமரிப்பு



152022 ஜனவரி 30 ஞாயிற்றுக்கிழமை 152022 ஜனவரி 23 ஞாயிற்றுக்கிழமை

	தனது	கணீரென்ற	மணிக்குெலால்	
இசையுலசக	ஆளுசம	ரையதவர்		
"சீர்காழி	எஸ்.	ககாவிநதொஜன.		
 
தேவாரம் பாடிய மூவர்களில் ஒருவரான 

திருஞானசம்பநே நாயனார அவேரிதே சீர்காழிபபதியில் 
19.01.1933 அன்று எளிய மிட்ாயக்்கார  குடும்பததில் 
சிவசிேம்பரம், அபயம்பாள் இமையருக்கு மூன்்ாவது 
ை்கனா்க பி்நோர  த்காவிநேராஜன். சிறு வயதிலிருநதே 
சங்கீேம், நா்்கம், இமசயிலும், நடிபபிலும் பபரும் 
ஆரவம் ப்காண்வர  இவர.

தேவி நா்்க சபாவில் இமைநது இமச, நா்்கம் 
என சில ்காலம் பபாழுமேக் ்கழிதே த்காவிநேராஜன், 
பின் தசலம் பைா்ரன் திதயட்ரஸில் துமை நடி்கரா்க 
ைாேசசம்பள அடிபபம்யில் பணியாற்றினார. 
இவரின் வாழக்ம்க பாமே முட்கள் நிம்நேது. 
படிபபடியா்க முன்தனறி ேமிழ இமசக்்கல்லூரியில் 
இமசைணி பட்பபடிபபில் தேரசசி  பபற்று பசன்மன 
ைததிய அரசு ்கமலக்்கல்லூரியில் சங்கீே விதவானார.

ஆலய ைணியின் ஓமசக்கு நி்கரான ்கணீர  குரலுக்கு 
பசாநேக்்காரர அைரர சீர்காழி எஸ்.த்காவிநேராஜன்.    
(19.01.1933)

ேனது ்கணீபரன்் ைணிக்குரலால் இமசயுலம்க 
ஆளுமை பசயே "சீர்காழி எஸ். த்காவிநேராஜன்" ஓர 
இமச சா்கரம்...!

தேவாரம் பாடிய மூவர்களில் ஒருவரான 
திருஞானசம்பநே நாயனார அவேரிதே சீர்காழிபபதியில் 
19.01.1933 அன்று எளிய மிட்ாயக்்கார குடும்பததில் 
சிவசிேம்பரம், அபயம்பாள் இமையருக்கு மூன்்ாவது 
ை்கனா்க பி்நோர த்காவிநேராஜன். சிறு வயதிலிருநதே 
சங்கீேம், நா்்கம், இமசயிலும், நடிபபிலும் பபரும் 
ஆரவம் ப்காண்வர  இவர.

தேவி நா்்க சபாவில் இமைநது இமச, நா்்கம் 
என சில ்காலம் பபாழுமேக் ்கழிதே த்காவிநேராஜன், 
பின் தசலம் பைா்ரன் திதயட்ரஸில் துமை நடி்கரா்க 
ைாேசசம்பள அடிபபம்யில் பணியாற்றினார. 
இவரின் வாழக்ம்க பாமே முட்கள் நிம்நேது. 
படிபபடியா்க முன்தனறி ேமிழ இமசக்்கல்லூரியில் 
இமசைணி பட்பபடிபபில் தேரசசி பபற்று

பசன்மன ைததிய அரசு ்கமலக்்கல்லூரியில் சங்கீே 
விதவான் பட்ம் பயின்று ேனது ேகுதிமய தி்ம்ப் 
வளரததுக்ப்காண்ார.

சீர்காழி த்காவிநேராஜன் ்கரநா்்க சங்கீேம், நா்்க 
சங்கீேம், பக்தி இமச, பைல்லிமச, கிராமிய இமச 

சினிைா இமச என அமனததிலும் சுைார 16000 
பா்ல்்கள் பாடியுள்ளார சீர்காழி த்காவிநேராஜன்.

சிவாஜி ்கதைசன், எம்ஜியார, எஸ்.எஸ்.
ராதஜநதிரன், முததுராைன், என்.டி.ராைராவ்,வி.
நாம்கயா ரஜினி்காநத, பாணடியன்  தபான்் 
நடி்கர்களுக்கு பின்னணி பாடியுள்ளார.

ேனது பவண்கலக்குரலால் ஆலயங்்களில் இவர  
இமசக்்கசதசரி ந்ாததும் பபாழுது்களில் இம்வதன 
இ்ங்கி வநது விடுவமேபதபால் பிரமை ஏற்படும். 
இவர பாடிய பா்ல்்கள் அமனததும் ்கணணியம் மிக்்க 
வரி்கமள ப்காண்ோ்க இருக்கும். நல்ல ேரததில் 
அமைநே பா்ல்்களுக்கு ைடடுதை  பின்னணி பாடும் 
ப்காள்ம்கமயக் ப்காண்வர சீர்காழி த்காவிநேராஜன். 
ேமிழ நாடடில்  ்காைராஜர,அணைா தபான்த்ார 
ேமலமையில் நம்பபற்் ்காவல்தும் ைாநாடு, 
உல்கதேமிழ ைாநாடு, தபான்் மி்க முக்கியைான 
நி்கழவு்களில் சீர்காழி த்காவிநேராஜனின் ்கசதசரி 

்கணடிபபா்க நம்பபறும். ைக்்கள் தில்கம் 
எம்ஜியார முேலமைசசரா்க இருநேதபாது சீர்காழி 
த்காவிநேராஜன் அரசமவ ்கமலஞரா்க இருநோர. இவர 
போகுததுபபாடிய  திருக்கு்ள் இமசேடடு பவளியீடு  
தபரறிஞர அணைா ேமலமையில் நம்பபற்்மே 
ேன் வாழநாளில் பபரும் பாக்கியைா்க ்கருதியவர

சீர்காழி த்காவிநேராஜன். ்காஞ்சி ்காைத்காடி பீ்ம், 
குன்்க்குடி ஆதீனம், ேரைபுர ஆதீனம்  தபான்் 
ஆன்மீ்க பீ்ங்்களின் இமசபபுலவர பட்ங்்கமளப 
பபற்்வர. ்கம்சி வமர அரசியல் சாயமின்றி எல்லாத 
ேமலவர்களி்ததிலும் சைைா்கப பழகி பணமபப 
தபணியவர சீர்காழி த்காவிநேராஜன்.  உலகில் 
பல்தவறு நாடு்களில் ேனது இமசபபங்்களிபமப 
வழங்கியுள்ளார. இலங்ம்கக்கு பல ே்மவ்கள் 
விஜயம் தைற்ப்காணடு இமசப பணியாற்றினார. இவர 
லண்னில் ந்ததிய ்கசதசரி இன்்ளவிலும் வரலாற்று 
பு்கழ ப்காண்து. இவர பாடிய சி்நே பா்ல்்கள் 
சில...

்கல்லிதல ்கமலவணைம் ்கண்ான், ்கணைன் 
வநோன் இங்த்க ்கணைன் வநோன், இருக்கும் 
இ்தமேவிடடு இல்லாே இ்ம் தேடி,

"்கரைன்" ப்ததில் இவரின் இமசபபங்்களிபபு 
ை்கதோனது. ைமழ ப்காடுக்கும் ப்காம்யுபைாரு, 
ைரைதமே எணணி ்கலங்கிடும் விஜயா, உள்ளததில் 
நல்ல உள்ளம் உ்ங்்காபேன்பது, தபான்் 
பா்ல்்களும், ்காேலிக்்க தநரமில்மல ்காேலிபபார  
யாருமில்மல, திருசபசநதூரில் ்க்தலாரததில் 
பசநதில்நாேன் அரசாங்்கம், உல்கம் சுற்றும் 
வாலிபனில் ம்டடில் பா்ல் நைது பவற்றிமய 
நாமள சரிததிரம் பசால்லும், இேயக்்கனியில் நீங்்க 
நல்லாயிருக்்கனும் இநே நாடு முன்தன், சிவநே 
ைணணில் அம்ைா உன் ை்கதனாடு உன் பபான்னு்லும் 
்கலநேேம்ைா, அ்கததியரில் உல்கம் சைநிமல 
பப்தவணடும், ோயிற் சி்நே த்காயிலுமில்மல, 
ந்நோய வாழி ்காதவரி, பவன்றிடுதவன் 
நாடம்யும், பமழய ேசாவோரம் ப்பபா்ல்்கள், 
ராஜ ராஜ தசாழனில் ஓமச ஒலிபயலாம், ்கநேன் 
்கருமையில் ஆறுபம் வீடு ப்காண் திரு முரு்கா, 
பா்கபபிரிவிமனயில் ஒற்றுமைமயயாய வாழவோதல 
உணடு நன்மைதய, என்் பா்லும் ,பைம் 
பநதியிதல குைம் குபமபயிதல, நிதேம் நிதேம் 
ைாறுகின்்பேபபடிதயா, எங்கிருநதோ வநோன் 
்கணைன் இங்கிவமன யான் பப்தவ என்ன ேவம் 
பசயது விடத்ன்,தேவன் த்காவில் ைணிதயாமச, 
பசங்்கனிவாய தி்நது சிரிததிடுவாய, ஓ்ம் 
நதியினிதல ஒருததி ைடடும் ்கமரயினிதல, என்ன்ா 
ேமிழ குைரா எமன நீ ை்நோய்ா, ைமல்களில் சி்நே 
ைமல ைருே ைமல, சின்னஞ் சிறு பபணபபாதல 
சிற்்ாம் இம் உடுததி சிவ்கங்ம்க குளதேருத்க, 
விநாய்கதன விமன  தீரபபவதன, சிததூர ராணி 
பதமினியில் பாரததுக் ப்காணடிருநோதல தபாதும், 
திருபபதி ைமல வாழும் பவங்்கத்ஷா, ஆதோடி 
ைாரியம்ைா, ஆணடுக்கு ஆணடு தேதிக்கு தேதி 
ஆயிரம் இருக்குது சுபதினம், இது நீதராடு பசல்கின்் 
ஒ்ம், த்காடம்யிதல ஒரு ஆலைரம் அதில் கூடு 
்கடடும் ஒரு ைா்பபு்ா, என வரிமசபபடுததிக் 
ப்காணத் பசல்லலாம்.  சீர்காழி த்காவிநேராஜன் ஓர 
சி்நே நடி்கர. இவருக்கு சினிைாவில் நடிக்்க  பபரும் 
வாயபபளிதேவர இயக்குனர ஏ.பி.நா்கராஜதன. ்கநேன் 
்கருமை, வா ராஜா வா, திருைமலத பேன்குைரி, 
அ்கததியர, பேயவம், ராஜ ராஜ தசாழன் , திருவருள், 
ேசாவோரம் (பமழயது), ோய மூ்காம்பிம்க, மீனாடசி 
திருவிமளயா்ல் தபான்் ப்ங்்களில் நடிததும் 
உள்ளார. இதில் அ்கததியர ப்ததில் அ்கததியர 
தவ்ததில் நடிதது பிரமிக்்க மவதோர. இநதிய அரசின் 
பதைஸ்ரீ, சங்கீே நா்்க அக்்க்மி விருது, ேமிழ்க 
அரசின் சி்நே பின்னணி பா்்கர விருது, ்கமலைாைணி 
விருது, இமசஞானபூபதி விருது,பைாரீசியஸ் தூதுவர 
ப்கௌரவ விருது, தபான்் சி்பபு்கமள அம்நேவர 
சீர்காழி த்காவிநேராஜன்.இவர பாடிய 
பா்ல்்கள் ்காலதோல் சா்கா வரம் 
பபற்்மவ்களாகும்.....!

24.03.1988 அன்று ேனது 
55 வது அ்கமவயில் இறுதி 
மூசசிலும் "உல்கம் வாழ்க உல்கம் 
வாழ்க "என பிராதேமன பசயது 
ப்காணத் இம்வமன அம்நோர 
இமசஞானபூபதி 
சீர்காழி 
த்காவிநேராஜன்.

ஆலய மணியின் ஓசைக்கு 
நிகரான கணீர்  

குரலுக்கு சைாந்தக்காரர் 
இசைஞானபூபதி 

சீர்காழி ககாவிந்தராஜன்

ஆக்கம்:எஸ். ககேைன் 
ஆசைாரி ைதீஷ் கம்பசை
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